
nyári játékok
nyújtja át - remélve, hogy a nevek és cí-
mek „önmagukat mondják"; és önma-
guknál valamivel többet.

NÁNAY ISTVÁN

Változatosság
és igényesség

klasszikus művek - Federico García Lor-
ca A csodálatos vargáné, Lope de Vega Se-

villa csillaga és Moliére Gömböc úr - adták
a nyári esték gerincét. S hogy másra ne
utaljak: öt magyar mű bemutatására vál-
lalkoztak a társulatok, úgymint Páskándi
Géza Kálmán királyára Szegeden, Száraz
ZAPPE LÁSZLÓ
Népszabadság
A legjobb új magyar dráma : -
A legjobb előadás: Zsámbéki Gábor ren-
dezése a Nemzeti Színházban (Németh
László: Husz János)
A legjobb női alakítás: Margittay Ági
(Whisky esővízzel, szolnoki Szigligeti
Színház)
A legjobb férfialakítás: Balkay Géza (Jö-
vedelmező állás, Nemzeti Színház) A

legjobb női epizódalakítás: Tarján Györgyi
(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Lukáts Andor
(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb díszlet: Fehér Miklós színpad-
képe (Homburg hercege, Vígszínház)

Jó magyar drámára nem emlékszem.
Drámairodalmunknak alighanem még
mindig csak második vonala van, ami
viszont nem is lenne rossz színvonalú, ha
lenne előtte egy első is.

Zsámbéki Husz-rendezése mint tiszta
színházművészet a darab ellenére emel-
kedik ki a mezőnyből. Mellette azonban
igen tetszett, sőt még jobb színházi él-
ményt nyújtott Ascher mindkét rendezése,
a Gyöngyélet és a Jövedelmező állás, Ács
János Átváltozásokja, Szikora Smürce.

A színészi alakításokkal zavarban va-
gyok, mert igazi hagyományos epizód-
alakítást nem tudok felidézni emlékeze-
temben, viszont sok jó mellékszereplőre
emlékszem, feltéve, hogy mellékszerep-
lőnek lehet nevezni Rajhona Ádámot a
Gyöngyéletben, vagy ugyanott Csákányi
Esztert, vagy a Troilus és Cressidában
Kállai Ferencet. Csákányinak egyébként a
Kabaréban a főszerepalakítása is igen jó
volt, s ugyancsak tetszett Spindler Béla
Konferansziéja. A főszerepek közül em-
lítésre méltó még feltétlen Szoboszlay
Sándor játéka a Majálisban. A női fősze-
repek közül kiemelkedik Básti Juli ala-
kítása az Átváltozásokban.

A díszletek közül az egyik legszelle-
mesebb a Gyöngyéleté volt, a Majális ese-
tében pedig, hogy az előadás sokkal mé-
lyebb lett, mint az írott szöveg, abban
döntő része volt az író feleslegesen di-
daktikus elképzeléseit radikálisan mellőző
díszletnek.

Változóban van nyári színházi életünk.
Ennek egyik legérzékletesebb - bár nem
elsősorban művészi - jele az, hogy egy-
egy előadásra igyekezvén egyre-másra
szintén a művészi eseményre tartó fiata-
lok stoppolták le kocsimat. Volt ebben a
nyári szezonban ugyanis néhány olyan
sláger - mindenekelőtt a gyulai Várjáté-
kok előadásai, illetve a boglárlellei pro-
dukciók -, amely megmozgatta, útra
késztette a színházszerető fiatalokat - és
idősebbeket. A Hernádi-Jancsó-produkció
vagy a Godot-ra várva előadásai előtt,
mint egy rock koncerten, tolongtak a
jegyhez nem jutottak. Kitartó reményke-
désüket többnyire siker koronázta, mert
vagy a jegyelosztás szeszélye folytán an-
nak volt belépője, akit a művészet nem is
érdekel, s így el sem ment az előadásra,
vagy a rendezők éltek a szabadtéri néző-
tér kötetlenebb befogadóképességének
előnyeivel, s így a valódi érdeklődőknek
is jutott hely.

Ez az érdeklődésben is megnyilvánuló
jelenség mindenképpen örvendetes, egy-
részt mert mutatja - amit eddig is tudtunk
-, hogy a kultúra és a művészet iránti
érdeklődés nem korlátozható csupán az év
kilenc-tíz hónapjára, másrészt mert jelzi,
hogy a kikapcsolódást nyújtó szórakozás
jogos igényén kívül más igények is
vannak, és ezek kielégítése éppen úgy
feladata a nyári színháznak, mint a
„télinek". A közönség ráadásul ilyenkor
sok szempontból befogadóképesebb és
mozgékonyabb, tehát a művészi befolyá-
solás el nem szalasztható alkalmai lehet-
nek - s kell hogy legyenek - a nyári mű-
vészi, színházi megmozdulások.

Ha azonban végigtekintünk az 1980-as
nyár színházi eseményein, az igényesség
és igénytelenség ellentétszövevényével
találjuk magunkat szembe. Vitathatatlan
tény, hogy a majd' egy tucat nyári szín-
ház műsora általánosságban az igényes-
ségről tanúskodik. Ez az igényesség
nemcsak az eluralkodó történelmi játékok
esetében figyelhető meg, hanem a köny-
nyebb szórakozást kínáló művek eseté-
ben is, erre a legjobb példa Egervár mű-
sora, amelyben stilárisan, műfajilag és
történetileg egymásra vonatkoztatható

György Gyilkosokjára és Fekete Sándor
Lenke)' tábornokára Egerben, Székely Já-
nos Hugenottákjára és Hernádi Gyula V .

N. H. M.-jére Gyulán. Gondoljuk meg:
nem ritka az olyan szezon, amely-ben a
negyedszáz magyar színház együtt-véve
sem mutat be ennyi új magyar dara-bot! S
ez nemcsak azt jelenti, hogy igényesek a
nyári társulatok, hanem azt is, hogy egyre
nagyobb a rangja - írók és közönség előtt
egyaránt - a nyári produkcióknak.

Ez a rang persze összetett dolog! Az
sem közömbös ugyan, ha egy-egy törté-
nelmi drámát három-tíz előadáson több
ezer ember láthat, de mennyivel jobb, ha
a művek élete nem korlátozódik erre a
néhány előadásra. Éppen ezért csak di-
csérni lehet azt a törekvést, miszerint az
arra érdemes műveket prolongálják. Akár
úgy, ahogy a Körszínház már évek óta
teszi, tehát a nyári produkcióját be-viszi a
kőszínházába (a tervek szerint a
Hugenottákat a Pesti Színház, a Kálmán
királyt a Várszínház, a körszínházi Thyl
Ulenspiegelt pedig a Thália fogja játszani),
akár úgy, hogy a produkciót a következő
nyári programba ismét felveszik (ahogy
idén Boglárlellén a tavalyi sikert, a
Paraszt Hamletet játszották, s ahogy jövőre
Egerben a Lenkey tábornokot tervezik).

A prolongálásnak gazdasági haszna is
van, de két feltétele is: egyfelől csak a
valóban sikeres, a továbbjátszásra érde-
mes műveket, előadásokat szabad kivá-
lasztani, másrészt elengedhetetlen a to-
vábbi érlelő, csiszoló munka ahhoz, hogy
ezek a produkciók szériában játszhatók
legyenek. Nemcsak a szabadtér és a kő-
színház eltérő szcenikai feltételeit kell
kiegyenlíteni, hanem tényleges javításra,
esetenként újrafogalmazásra is szükség
van. Ugyanis míg a műsorban valóban
észlelhető az igényesség, a művészi meg-
valósításban többnyire az igénytelenség,
az összecsapottság, a végiggondolatlan-
ság, a rossz rutin érvényesül.

Sík Ferenc, a Gyulai Várjátékok mű-
vészeti vezetője többször beszélt arról,
hogy a nyári játékoknak a színészek, mű-
vészek szempontjából akkor lenne igazán
nagy jelentősége, ha ezeket nem csupán
fellépési, pénzszerzési alkalomnak tekin-



tenék, hanem a különböző színházakból
összeverbuválódott alkotók pihenve dol-
goznának, a próbafolyamatot intenzív
műhelymunkával kapcsolnák össze, s az új
partnerek, a megszokottól eltérő fel-adatok
segítenék művészi fejlődésüket. Erre
azonban szinte sehol sincs mód, erő,
energia és akarat. Az is igaz, hogy a nyári
hónapok a színészek számára a művészi
nagyüzem időszakát jelentik, s az egyez-
tetés a film, a tévé és a nyári produkció(k)
között majdnem olyan bonyolult, mint a
szezonban. Ilyen körülmények között az
elmélyült műhelymunka számon-kérése
illuzórikus, arról nem is beszélve, hogy a
művészek jó része fáradtabban kezdi a
szezont, mint ahogy befejezte. Ha tehát
gazdaságosságról beszélünk a produkciók
esetében, fokozottabban kel-lene erről
szólni a művészek kihasználtsága kapcsán.

Az aránytalanságok más módon is
megnyilvánulnak. Legpregnánsabban
abban, hogy változatlanul megoldatlan
Budapest és a Balaton színházi ellátottsága.
A fővárosban a kifejezetten zenés
műfajokon kívül például a tavalyról át-
hozott városmajori Hajrá, fiú! és a több
mint vitatható körszínházi Thyl Ulenspiegel
jelentette a választékot, s ez maga a csőd.
Ígéretes kezdeményezés, hogy az egervári
produkciókat a Balaton Zala megyei
szakaszán néhány helyen szintén
bemutatják, de ezek az előadások - a
technikai adottságok híján - alig ütik meg a
tájolás színvonalát. A boglárlellei
produkciók ugyan vitathatatlanul az idei
nyár legjobb előadásai voltak, de ezek
egymagukban képtelenek kielégíteni egy
akkora üdülőkörzet színházi igényeit, mint
a Balatoné.

Úgy tűnik, nem egészen végiggondolt a
Pécsi Nyári Színház arculata sem.
Elfogadható az az elképzelés, hogy
párhuzamosan azzal a profilkialakítási
tendenciával, amelynek eredményeképpen
a gyulai és az egri játékok elsősorban a tör-
ténelmi drámáknak adnak helyet - s Gyula
esetében egyre határozottabb elvi-mű-vészi
rendezőelvek érvényrejuttatásával,
ugyanakkor maximális stiláris szabad-
sággal --, az egervári pedig a klasszikus-
romantikus nemesen szórakoztató mű-
veknek, Pécsett is szűkítsék a műfajokat.
Így lett Pécs a táncszínház helyszíne, de az
érdeklődés alapján arra lehet következtetni,
hogy a zenés és prózai színház-ra továbbra
is szükség lenne.

Azaz az arányok kialakítása itt is, mint a
nyári színházi élet egyéb, az előzőekben is
jelzett területén, várat még magára.

TARJÁN TAMÁS

Tüzek Gyulán

Erős várunk a tömlöc

Tizenhetedik évadát élte idén a legérettebb
hazai nyári teátrum, a Gyulai Vár-színház.
E külsőségeiben csöndesebb, takarékosabb
-- éppen nem jubiláris -szezonban a
produkciók nagyobb része a már kialakult
helyi hagyományokra épült rá, a korábban
megkezdett utakat folytatta. Igy Székely
János Hugenották című (az író
drámakötetéből, a Képes krónikából
Protestánsok, néven is ismeretes)
darabjának bemutatója is, hiszen sokak
emlékezetében élénken él még a két
esztendővel ezelőtti, Harag György ren-
dezte Caligula helytartója, az egyik legki-
tűnőbb gyulai előadás.

Székely Hugenottákja ugyancsak ideáli-
san illik a téglavár zárt udvarára - ezúttal
azonban nemcsak a belső tér hangulata, a
színhely adottságai szabhatták meg a mű
kiválasztását. A Pesti Színház készülődik
a darab premierjére, s mielőtt ott
kialakította volna végleges koncepcióját,
Szinetár Miklós rendező itt e tágasabb,
szabad ég alatti színpadon próbálhatta ki
elképzeléseit.

Az előadás valóban olyan, mintha
igényes munkájában az utolsó próbákhoz
érkezett volna a társulat. A játék váza,
vázlata már kész, a mozgásfolyamatok
nagyjából véglegesültek, a szövegtudás
megnyugtató, a műszaki személyzet
öszszehangoltan dolgozik. A
szerepformálás intenzitása, a beszédtempó
azonban még a próbáké, s a különféle
megoldásokban is lehetnek változások. A
nyilvános fő-próbákat közvetlenül
megelőző szakasz-nál járunk. A gyulai
közönség tehát félig kész előadást láthat.
Ez szakmai szem-pontból s lélektanilag
érthető: ha a lehető legtisztességesebben
dolgozik is, ha nem akar is róla tudomást
venni - akkor is tisztában van vele a
rendező, a színész, hogy a produkció
ebben a formájában nem vihető be a
kőszínházba. Rövid idő le-forgása alatt
pedig kétszer fölkészülni --más-más
módon -- ugyanarra a szerepre, nagyon
nehéz. A Vígszínház jeles művészeiből
álló társulat ezért akarva-akaratlanul arra
kényszerül, hogy már mintegy a pesti
színházi bemutatóra is gondolva
másodlagos eszközökkel, talán észre sem
vett sablonokkal, hangerővel és széles

gesztusokkal igyekezzék hitelesebbé,
élőbbé, teljesebbé tenni a megformált
figurát. Az alak még nem kész -- de annak
kell látszania. A színészmesterséget
általában kitűnően értőkről lévén szó, ez
részben sikerül is. A közönség viszont
mindenképpen kevesebbet kap, mint amit
a műtől és a szereplőktől várt. A taps nem
föltétlenül sikert jelez: talán csak udva-
riasságot, talán az évről évre visszatérő
vagy éppen most először látott művé-
szeknek szóló megbecsülést, örömöt.

Ésszerűnek és hasznosnak tetsző kísérlet
volt Gyulára is meghívni a Pesti Színház
születőfélben levő előadását, de a kísérlet
nem vált, nem válhatott be. Valószínűleg
azért nem, mert a gyulai és a pesti
feltételek, a várszínház és a kőszín-ház
adottságai, atmoszférája között túl-
ságosan nagy a különbség. Ha alig is tűnik
föl: Gyula próbaterem maradt.

Annyi a látottak alapján is bizonyos,
hogy a Hugenották bemutatójával gazda-
godni fog a magyar színházi repertoár.
Székely János jelképes napon: 1762. január
1-én játszatja, a toulouse-i várbörtönben a
három Grénier fivér drámáját (illetve, a
műfaji meghatározás szerint: „felvonás
nélküli tragédiáját"). Gerard, Albert és
János két éve szenved, sínylődik hitéért. A
börtönnapok monotóniájában szinte
elfeledett új esztendő lelkük-nek,
gondolkodásuknak is megújulását hozza.
Az év első napján a legtöbb ember
kezdésre, változásra tesz fogadalmat; a
Grénier fiúk mindenfajta fogadkozás nél-
kül, meg-megújuló vitájuk lázában kez-
denek másképp hinni, másképp kételkedni,
másképp cselekedni. Belső küzdelmeikben
most érkeztek határpontra. A velük együtt
fogva tartott hugenotta prédikátor,
Rochette szavai, majd az ál-ruhában a
tömlöcbe érkező Paul Rabaut, a
tulajdonképpeni egyházfő igéi, végül
Charnay páter, a jezsuita inkvizítor láto-
gatása tovább tüzelik érzelmeiket, indu-
lataikat. Magasra csapó lángokkal lobog a
hitvita.

A hetvenes évek magyar drámáit,
színházi előadásait rendszeresen figye-
lemmel követő olvasónak, nézőnek ter-
mészetesen ismerős a szituáció. Hitvitázó
drámát lát újra: Illyés Gyula, Sütő András,
Páskándi Géza, Szabó Magda s má-sok
darabjai mellé sorolódót. Székely János
dramaturgiájában is alapvető a „testvérek-
konfliktus", az a motívum, amely például
Sütő Káinjában és Ábeljében, egymást
testvérekként szerető Kohlhaasában és
Nagelschmidtjében, fi-


