
Igen. Ez szinte természetes, és nehéz
felismerni a pillanatot, ahonnan már ez a
magatartás az, ami munkára serkent. Pedig
ezt feltétlenül el kell kerülni. Nem
mindent és nem mindenáron. Még akkor
sem, ha a rendezői munkát - már nem is
olyan rövid ideje csak a vendégrendezés
jelenti. Ugyanakkor azt is tudomásul kell
venni, hogy a rendező dolgozni akar,
rendeznie kell. Nem szakíthatja el az utol-
só „köldökzsinórt", ami munkájához köti.
Ezek után talán magyaráznom sem kell,
hogy a „nem mindent" az nem egy-fajta
sznob kívülállást jelent bizonyos darabok
körén. Miközben a vendégrendezésről
beszélgettünk, szóba került a mindenáron
kifejezés. Egy-két ponton már-már
meghökkentő a hasonlóság a vendégjáték
és a vendégrendezés feltételei között.

- Mire gondol ?
- Elsősorban arra, hogy vendégjátékra is

feltétlenül szükség van, s hogy ezt sem
szabad mindenáron erőltetni. Persze lé-
nyegi problémái azért különböznek is. De
például van bizonyos hasonlóság a
mennyiségi kérdésekben. Hiába hasznos
és szükséges a vendégjáték; ha csak egy
estére, egy előadásra korlátozódik, félő:
csak kárt okoz. Pedig az idegenben sze-
replés tétje - ha társulatonként változó
mértékben is - nagyon komoly. A ven-
dégjáték nemcsak egy még ismeretlen
laikus, hanem egy szélesebb szakmai
közönség előtt is zajlik. Itt elsősorban
persze a pesti vendégjátékokra gondolok.
Nem lehet tagadni, mert végül is
természetes, hogy a hangsúly ilyenkor
többnyire a szakmai közönségen van.
Márpedig egyetlen darab csak egy előadá-
sával sokszor évek munkáját bemutatni
alig lehet. A bemutatkozók megméretésé-
ről van szó. Színészek, rendezők, színház-
vezetők vállalnak nem egyszer kilátástalan
küzdelmet, versenyt. De lemondani, akár
egy egyszeri lehetőségről is: nagyon
nehéz. A problémát nem annyira az elő-
adás technikai feltételeinek a megterem-
tése jelenti. Bár jól tudott, milyen nehéz-
ségeket, kényszerű kompromisszumokat
jelent(het) egy produkció költöztetése,
kialakítani az új színpadon a lehetősé-
gekhez képest az eredeti előadást. Sokkal
nagyobb probléma a még ismeretlen kö-
zönség és a színészek kapcsolata, viszo-
nya, az, ami egy estén nehezen juthat arra
a fokra, mely nélkülözhetetlen egy magas
színvonalú előadáshoz. Állandó
otthonában, nagyjából és általában is-mert
közönsége előtt játszó társulatnál is
természetes, hogy előadásaik a bemuta

tót követően éppen nézőik reagálásai
folytán és okán alakulnak, módosadnak.
Ebből a szempontból az egyetlen elő-
adással történő bemutatkozás kicsit ha-
sonlít a félhomályban tapogatózáshoz.
Valósággal feloldhatatlan az a feszültség,
amit ez a szinte rémisztő súlyú „itt és
most" jelent a színész számára. Az pedig
már csak részletkérdés, hogy ez erőlködő,
görcsös, félszeg vagy túlzón teátrális já-
tékot eredményei. Legalább három-négy
előadás szükséges ahhoz, hogy ez a
stressz megszűnjön. Több előadás esetén
már az első is lehet sikerültebb, mert
önmagában annak tudata is segít, hogy
igen, lehet még korrigálni. Ha igazán fe-
lelősségteljes, hittel telített előadásokat
akarunk látni a vendégjátékban részt vevő
színészektől, akkor az ő számukra is meg
kell teremteni azt a lehetőséget, hogy
„megméretésükben" se pillanatnyi
indiszponáltságuk, se a végső soron tőlük
független okok teremtette akadályok ne
játsszanak szerepet.

Szó volt már róla : az elmúlt étekben többször

is rendesett Békéscsabán. Kérdezhetem-e a

békéscsabai Jókai Színházról ?

- Véleményen) elfogultnak is tűnhet-ne,
hiszen ezekben az években majdhogynem
csak náluk és velük dolgoz(hat)tam.
Annyi azonban bizonyos - és ezt nem
csak én állítom -: ez a Békéscsaba már
nem az, ami évekkel ezelőtt volt. Sokkal
jobb. Lehetőségeik feltétlenül többet
ígérnek, mint korábban. A társulat fel-
frissült, tehetséges fiatalokkal újult meg.
Egyre jobb szellemben dolgoznak, akar-
nak. A színházvezetés is jó értelemben
véve szakmacentrikus. Gyakran erősíte-
nek vendégrendezőkkel is. Hogy csak
néhány nevet említsek, dolgozott már
náluk: Sík Ferenc, Miszlay István, Kat-
kics Ilona is. Egyszóval érdemes figyelni
rájuk.

Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely (Békés
megyei Jókai Színház)

Fordította: Déry Tibor és Cséry Lili. Díszlet-
és jelmeztervező: Gyarmathy Ágnes.
Játékmester: Simon József. Szcenikus:
Kabódi Sándor. Rendező: Giricz Mátyás m.
v.

Szereplők: Gyurcsek Sándor, Vajda Márta,
Egerszergi Judit, Géczi József, Hodu József,
Dariday Róbert, Nagy Mari, Felkay Eszter,
Dénes Piroska, Jancsik Ferenc, Várday Zol-
tán, Széplaky Endre, Tomanek Gábor,
Csiszár Nándor, R. Kárpáti Péter, Kocsis
György, Kalapos László.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Szerencsés találkozás

Cyrano-musical Békéscsabán

Szükségtelen ismételgetnünk, mennyi
rosszat írtak a kritikusok és a tudósok
Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című
drámájáról; az is közhely ma már, hogy a
mű népszerűsége ezzel régóta fordított
arányban áll. Rostand valóban le-
egyszerűsíti a tizenhetedik században élt
szatirikus író és szabadgondolkodó
alakját. A történelmi Cyrano nemcsak szi-
laj modorú és nagylelkű férfiú volt, ha-
nem kitűnő író is, akit azonban mégis-
csak mint későbbi nagyságok zseniális
előfutárát tartanak számon. A valóság
tehát korántsem oly fennkölt, mint a ros-
tand-i kép. A francia tizennyolcadik szá-
zad egyik legjelentősebb előkészítője volt
ami kevéssé romantikus státus , irodalmi
szempontból így lett halhatatlan, s ezért
időszerű ma is. Világszerte ismertté
mégsem ez tette, hanem a rostand-i portré.
A dráma stílusa valóban korszerűtlen volt
a század végén, a naturalizmus korában.
Babits Mihály ezt írja róla: „Ez inkább
líra, francia romantikus líra. S ha dráma,
akkor bizonnyal nem görög vagy
shakespeare-i, hanem csak hugovictori.
Jellegzetesen epigon költészet: újabb
próbálkozás a romantika felélesztésére,
egyszerűen a régi romantika utánzása
révén. Nagyszerű verve-je sikert
biztosíthatott neki, de tartósságot nem."
Ne cáfoljuk meg Babitsot, mondván, hogy
a Cyranót ma is játsszák. A kulturális
tartósság viszonylagos fogalom. Hány év
a mértékegysége: ezer év, száz év vagy
csupán egy évtized ? Nem tudjuk. Illetve
úgy teszünk, mintha tudnánk, nagyképűen
osztogatjuk a halhatatlan jelzőt, holott két-
háromezer évnél ez sem jelent több időt, s
még ez a parányi idő is ki van téve a
kordivatok hullámveréseinek. Lehet, hogy
néhány száz év múlva elfeledjük Rostand-
t, de most találunk benne figyelemre
méltó vonásokat. Nem-csak azért
népszerű, mert a közönség a naturalizmus
sötét színei helyett olykor inkább a
csillogást, az élet szebbik részét választja -
még annak árán is, hogy le-mond a teljes
igazságról, a lélek mélységéről és
magaslatáról. "Tudatosan vagy inkább
ösztönösen vonzódunk a vershez, az
ékesszóláshoz. Sajnáljuk a verses drá-



Pelsőczy László (Christian) és Barbinek Péter (Cyrano) a békécsabai Cyrano-előadásban (Somfay
István felv.)

A magyar musical többnyire egynyári

virág, nagyon ritkán él túl egy évadot. Ez
persze nem baj, e téren ugyanis valóban a
siker dönt. Nincsenek elvont szem-pontok,
itt nem lehet szidni a közönséget, ha nem
jön be a nézőtérre. E műfajban nincsen
buta néző és magasröptű szerző, nemigen
lehet hivatkozni arra, hogy a darab magvas,
csupán a nézők bűnös közönye buktatja
meg. A musical, mivel nem tartozik az
akadémikusan magasztos színházi formák
közé, ezt a gőgös sértődöttséget nem
engedheti meg magának. Szerencsére. Ez
mégis jelent valami kockázatfélét. Az is
biztató jel, ha valamely drámai formáció
nem csupán mesterséges kötelmek révén
jön létre. Óhajtanánk tehát, hogy a zenés
színház többé ne legyen holmi
kultúrpolitikai, közművelődési lombikbébi
- melyet irányelvek, pályázatok és egyebek
támogatnak, nem pedig a közönség
érdeklődése és a társulatok művészi igénye.

Hogy mekkora lesz a siker, illetve miből
lesz sláger, nehéz lenne megjósolni,
elegendő megállapítani: épkézláb új ma-
gyar musical született, melyet Rencz Antal
rendezésében jó szakmai felkészültséggel,
lendületesen adtak elő a békés-csabai
művészek. Szépen, kellemesen szól a
verses szöveg, Rostand oly sokat kifogásolt
csengő-bongó rímei, könnyed retorikájú
dialógusai illenek a zenés színpadhoz. A
szerző, aki a verses dráma párbajhőse is
lehetne, itt van a helyén: abban a műfajban,
ahol sem mélylélek-tani elemzéseket, sem
furfangos szimbólumokat, sem pedig
kíméletlen valóság-feltárást nem várnak el
tőle. Mészöly Dezső dalbetétei, valamint
Victor Máté muzsikája jól alkalmazkodik e
világhoz, pontosabban egyik sem akar
túlnőni a darabon. A zene, a dalok
elfogadják azokat a kitűnően megcsinált
színpadi helyzeteket, melyeket a szerző
felkínál - és a zene ízlésesen és
mértéktartóan él e lehetőségekkel. Á mai
kor ízlése szerint persze kissé érdesebben
szólaltatja meg az érzelmeket, de azért
mindvégig megma

rad a romantikus érzés- és hangulatvilág
keretein belül.

A Cyrano tehát modern változatában is
Cyrano marad. Rencz Antal rendezése nem
törekszik arra, hogy közelebb hozza a
mához azt a darabot, melyet a kritikusok
már megszületésekor is az elavult dolgok
újjáélesztésének tartottak. Ha ez az ítélet
igaz, akkor kár minden portalanítási
kísérletért, ha pedig nem, akkor a darab
külön beavatkozás nélkül is érthetően szól
hozzánk. Mert aki keres, az talál - így tehát
elvileg ebből a tragikomédiából is
csinálhatunk akármit. Hisz a hősök tele
vannak szorongással, voltaképp mást se
tesznek, csak frusztrálnak. Éppen csak
díszeitől kellene megfosztani a művet, és
máris nyakig ülhetnénk a
reménytelenségben. A rendezés nem teszi
meg ezt a mozdulatot, nagyon helyesen.
Elsősorban azért lenne káros ez a
beavatkozás, mert e művelettel tényleg a
lehető legüresebb, leghamisabb darabot
hoznánk létre. Rostand könnyed és
könnyűvérű lélektana csak úgy
emészthető, ahogy megírták. És minthogy
jól írták meg, kár lenne olyasmivé
átmaszkírozni, ami nem illik hozzá. Rencz
Antal szerencsére nem veszi túl komolyan
és túl komoran a történet tragikumát.
Rostand romantikája a szorongást egy
könnyed és bravúros bajvívó mozdulattal
vezeti le, és ha van némi mélység a műben,
az csupán egy igen találó kis megfigyelés :
a reménytelenül szerelmes Cyrano való-
színűleg semmitől sem retteg jobban, mint
attól, hogy megszűnjön a szenvedés-nek ez
a kellemes és tetszetős állapota. Mert mi
lenne ebből a szertelen és szemtelen
férfiúból a boldog szerelem kalodájában?
Még elképzelni is rémes. Ugyanez
érvényes Christianra is, a szegény fiú
mindent megpróbál, végső kétségbeesé-
sében a butaságba menekül, s valószínűleg
nem keveredik ebbe a halálos végű
kalandba, ha Cyrano szeszélye nem ra-
gadja magával. Tele van tehát a mű játé-
kos elemekkel - a rendezés mindezt meg-
érezte és érzékeltette -, voltaképp nem is
tragikomédia a Cyrano, hanem nevez-
hetnénk játékos tragédiának, ha ez nem
hangozna túl frivolnak.

A darab zenés változatában is meg-őrizte
azt a jellegzetességét, hogy tulajdonképpen
csak egyetlen igazán jó szerep van benne, a
címszereplőé. Olyan ő, mintha a darab
telefonközpontja lenne: a többiek csak rajta
keresztül érintkeznek egymással, önálló
kapcsolataik nincsenek. Ennek az a
következménye, hogy a művet csak akkor
érdemes eljátszani, ha

ma eltűnését, mert ez nagyon gyakran a
színpadi nyelv ellaposodásához is veze-
tett, az úgynevezett prózai természetesség
manapság néha modorosabb és unal-
masabb, mint a legbombasztikusabb,
legüresebb verses dráma. A közönség
nemcsak elandalodni, menekülni, álmod-
ni akar - vágyik a féktelenségre, az iz-
gága, lüktető szövegre, zabolátlan érzel-
mekre, sírásra és nevetésre. Ezt az igényt
nem mindig a legkiemelkedőbb zsenik
elégítik ki, de ez a sajnálatos tény nem
indítja arra a közönséget, hogy e vágyáról
lemondjon. Inkább kiegyezik a sze-
rényebb teljesítménnyel.

Ezt a lendületes mese- és költészet-
igényt manapság leghívebben és legkö-
vetkezetesebben a zenés játék, illetve a
musical elégíti ki. Van olyan elméletíró,
aki a dráma egyik igazi letéteményesének
éppen a musicalt tartja. Á zenés színház-
nak ez az új, mintegy negyvenéves haj-
tása szívesen táplálkozik a költészetből,
gyakran a régi, klasszikusként elismert
lírából. Villon, Shakespeare és
Vörösmarty Mihály rockmusicalek
szövegírójaként is jól megállja a helyét,
sőt! A kor-társ magyar költők közül Vas
István, Görgey Gábor és Mészöly Dezső
nevét olvashattuk zenés darabok
színlapjain.

A legszerencsésebb találkozások egyike
az Edmond Rostand-dráma alapján ké-
szült daljáték, melynek szövegét Ábrányi
Emil fordításának felhasználásával
Mészöly Dezső írta, zenéjét pedig Victor
Máté szerezte. (Világszerte már több ze-
nés változat készült.) A művet a Békés
megyei Jókai Színház mutatta be, így
immár másodszor vállalkozott magyar
zenés ősbemutatóra. Tavaly Madarász
Iván és Sztevanovity Dusán írtak musicalt
Shakespeare Tévedések vígjátéka című
művéből. Mészöly Dezsőnek és Victor
Máténak sem ez az első hasonló termé-
szetű munkája. Néhány éve Villon életé-
ről írtak együtt rockmusicalt. A darab si-
kert hozott, az ősbemutató után más szín-
ház is átvette, ami pedig nem kis dolog.



minden tekintetben megfelelő Cyranót
talál a rendező. Nincs oly kitűnő Roxane
vagy Christian, mely kárpótolni tudna egy
akár csak közepesen megoldott fő-
szerepért. A békéscsabai előadás Cyranója,
Barbinek Péter megfelel mindeme
követelménynek. Alkata, megjelenése,
szerepfelfogása szövegmondási, ének-,
mozgáskultúrája alkalmassá teszi a híres
szerep megformálására. Nem csúf és bús
férfiút állít elénk. Orra nem ormótlan, a
maszk inkább sajátos, fanyar karakterű
arcot formál. Barbinek Péter nem szegé-
nyes antihős, de nem is pompőz roman-
tikus lovag. Kedves és gunyoros bohém,
két dologért harcol a legelszántabban:
szellemi önállóságért és a becsületért. A
többi számára mind csak elegáns játék,
még a szerelemben is csak a forma érdekli,
nem a tartalom. Mint említettük, a többi
szerep kissé hálátlan, persze csak a
címszerephez képest. Jó lehetőségeket
azért e figurák is kínálnak, e lehetősé-
gekkel élnek is a játszó művészek. Kő-vári

Judit szép és szelíd Roxane, ének-hangja
kellemes és tiszta, adottságai jó
musicalszínésznőt ígérnek. Pelsőczy
László Christianként nem akar sem túl
szépnek, sem túl butának látszani - inkább
a fonák helyzetbe került ember ta-
nácstalanságát, tehetetlenségét ábrázolja.
Kedves komikus jelenség Hodu József,
szép hangjával és szerény játékával tűnik
ki Tomanek Gábor, a hű barát Le Bret
szerepében. Várday Zoltán ízléssel oldja
meg Guiche gróf szerepét - ez aztán
tényleg hálátlan feladat, hisz oly ellen-felet
kell alakítania, aki inkább csak vég-szavaz
Cyranónak, de a küzdelmet aligha veheti fel
vele. A csapatmunka is igen jó ebben az
előadásban. A színpad természetes és
hangulatos látványt nyújt, melyhez
nagymértékben hozzájárul a díszlet- és
jelmeztervező Gyarmathy Ágnes munkája.

Edmond Rostand: Cyrano (Békés megyei Jókai
Színház)

Ábrányi Emil fordításának felhasználásá-
val szövegét írta: Mészöly Dezső. Dramaturg:
Rencz Antal. Zenéjét szerezte: Victor Máté.
Díszlet-, jelmeztervező: Gyarmathy Ágnes.
Koreográfus: Rajnai László m. v. Rendező:
Rencz Antal.

Szereplők: Barbinek Péter, Pelsőczy
László, Várday Zoltán, Hodu József,
Tomanek Gábor, Dariday Róbert,
Medgyessy Pál, Széplaky Endre, Géczi
József, Gyurcsek Sándor, Kővári Judit,
Hidvégi Mária, Kim Borbála, Pál Olga m.
v., Kovács Edit, Andódy Olga, Zsila Judit,
Kocsis György, Kalapos László, Farkas
Tamás, Gerencsér Lajos.

FORRAY KATALIN

A Turbin család
karácsonya

A Fehér karácsony Nyíregyházán

Bulgakov színművéről, a Fehér kará-

csonyról gondolkodván szinte lehetetlen
nem felidézni Sztálin híressé vált feleletét
azokra a kritikákra, melyek a fehérek
eszményítését nehezményezték a műben:

. ha vannak is ilyen emberek, mint
Turbinék, kénytelenek letenni a fegyvert,
és fejet hajtani a nép akarata előtt, mert be
kell ismerniük, hogy ügyüknek végképp
befellegzett - vagyis a bolsevikok
legyőzhetetlenek, ellenük semmire sem
lehet menni ... természetesen, fikarc-nyit
sem függ a szerzőtől, hogy ez de-
monstrálódik a darabjában, de mi közünk
nekünk ehhez?" Sztálin ezzel a vé-
leményével jó időre kiállt a dráma (de nem
írója) mellett - melyet tizenöt éven át
tartott műsorán a Művész Színház,
Sztanyiszlavszkij rendezésében.

Bulgakov A Turbin család napjaiban egy
jómódú, művelt orosz tiszti család és
annak baráti társasága révén enged be-
pillantást az í918 karácsonya és 1919

vízkeresztje közti, pillanatonként változó
politikai, katonai erőviszonyoktól terhes
időszakba. Kijev, a színhely, mely
legalább egy tucatszor cserélt gazdát
másfél év alatt, épp Ukrajna hetmanjának
utolsó napjait, csúfos megfutamodását éli
át, és gyűjti erejét a Petljura csapatai elleni
harcra. Maga a küzdelem heroikusnak, de
egyben kilátástalannak is látszik, nem-
csak a számbeli fölény, a jobb felszerelés,
hanem a fehérgárdisták morális lezüllése
miatt is; a megfélemlített, kifosztott nép
pedig már rég nem látja értelmét életét
áldozni értük. A Turbinok közül Alekszej
ezredes elesik, öccse, Nyikolaj nyomorék
lesz, húguknak, Jelenának a férje, Talberg
ezredes az első adandó alkalommal
elmenekül. A megmaradt család és három
barátjuk döntés előtt áll: mivel Petljurát
rövidesen kiverik a bolsevikok,
beilleszkedjenek-e vagy folytassák a
harcot. A döntés elsöprő, csak egy tiszt
indul Gyenyikin táborába, a többiek a
szovjetekhez vezető utat választják.

Sztálint ebben a történetben az érdekel-
te, hogy a „Turbinok" belátták végleges
vereségüket. Ellenben Bulgakov azt az
utat emelte ki, melyen idáig eljutottak -
nála ez a dráma tétje. A darabot bírálók

viszont nem tudtak túllépni azon, hogy
csak „hófehér" fehérekkel találkoznak, a
cári orosz tisztikar legkiválóbbjaival, pe-
dig nyilvánvaló, hogy súlyos erkölcsi
kérdések felvetéséhez és azok tisztázásá-
hoz a legkézenfekvőbb épp ilyen kiélezett
szituációkat teremteni. Bulgakov-nál,
ebben a darabban, a döntés és annak
meghozatala a dráma, de ehhez szükséges
az a sarkított helyzet, amelybe egy
gondolkodó, mérlegelő, katonai esküjé-
hez, tiszti becsületszavához hű fehérgár-
dista kerül, ha kénytelen eddigi életének
folytathatatlanságával szembenézni. Bul-
gakov túllép a fehérek lelkiismeretének
vizsgálatán; azt a visszavonhatatlan tör-
ténelmi pillanatot ragadja meg, amely
megköveteli a sorskérdések megválaszo-
lását.

Ennek előzménye hosszúra nyúlt: 1917

tavaszától, az első szovjetek megalaku-
lásától a polgárháborún át 1919 február-
jáig tartott. Alekszej Turbin, Mislajevsz-
kij, Servinszkij és Sztudzinszkij, a világ-
háborúban 1914-től egyfolytában harcolt
tisztek, 1918 fehér karácsonyára már túl
vannak néhány megpróbáltatáson, csa-
lódáson. A harcban, a katonaságnál még
fegyelmezettek, de családi-baráti körben
már egyre többet üti fel fejét a kétely:
van-e értelme ennek a háborúnak. Vér-
mérsékletük, tapasztalatuk szerint más-
ként reagálnak a gyorsan változó esemé-
nyekre, de a zavarodottság, a talaj kicsú-
szása lábuk alól mindannyiukat jellemzi.

Bulgakov kényesen ügyelt az egyen-
súlyra. Ahhoz, hogy hitelesen és sokol-
dalúan jellemezhesse a választásra kény-
szerült emberek vívódását, egymástól
élesen eltérő karakterű, végleteket is
képviselő figurákat írt meg, mintegy fel-
vázolva az elképzelhető döntések közül a
legvalószínűbbeket. Az egyik véglet
Talberg vezérkari ezredes, a
hadügyminiszter helyettese, aki veszélyt
érezve - mint az ifjabb Turbin fiú,
Nyikolaj mondja: patkányként - elinal,
eszébe sem jut menteni családját vagy
bajtársait, a nyílt harc felvételéről nem is
szólva. Alekszej Turbin becsületes
katona, aki-nek csak egy választása lehet:
„Látom ... Petljurát még nem tudjuk
feltartóztatni, de hát ők nem időznek itt
sokáig. Utána a bolsevikok következnek.
Ezért megyek én harcolni! Fejjel rohanok
a falnak, de megyek!" Alekszej az a
katona, aki még úgy érzi, hogy van mit
megvédenie. Ő nem azért harcol, mert
katona, hanem mert erkölcse szerint nem
hagy-hatja osztályát - és vele együtt
természetesen kiváltságait sem -
elpusztulni. Szá-


