A beszéd Winnie legfontosabb élettevékenysége, életének egyetlenmegmaradt
tartalma.

szik meg, amikor új helyzetét tudomásul RÓNA KATALIN
veszi. Néha azonban képtelen ön-magára
fegyelmet erőltetni, úgy sikolt segítségért Megújul-e a magyar
Willie-hez, mint aki szakadékba hullt, és
színház - magánúton?
Winnie - Törőcsik megformálásában ereje fogytán már csak néhány ujjal
ezúttal nem azért végzi mindennapi
kapaszkodik egy kőtüremlésben. Majd
dolgait a felébredéstől az elalvásig, rakja
hangosan jajgatva kiált fel kétszer is, hogy
ki és be a táskáját, tanulmányozza
„fáj a nyakam", és mi, nézők a magunk
fogkeféje feliratát, beszélget Willie-vel,
bőrén
érezzük,
hogy
a
sziklák
emlékezik a régmúltra, hogy el-terelje
felhorzsolják Winnie bő-rét, ahogy A nyolcvanas évek eleje az új vállalkozágondolatait állapotáról, hogy ne gondoljon
megpróbálja a fejét forgatni.
sok, kisüzemek, kisgazdaságok, kisvállaaz öregségre, a halál elkerül-hetetlen
Willie váratlan feltűnése sem hoz igazi latok, társulások, egyesületek életre híközeledtére. Nem. Számára a kis
cselekvések sora és mindenekelőtt a be- örömet. Törőcsik az öregen való vásának időszaka az iparban, a mezőgazszéd arra való, hogy múljon az idő, hogy viszontlátás keserűségét játssza el part- daságban, a kereskedelemben, a vendégkitöltse az űrt, a semmit. Többnyire fásul- nerével, Lakky Józseffel; már nem tit- látóiparban, az idegenforgalomban. S ami
tan darálja mondókáit, történeteit. Már az kolható többé, hogy régi szépségének csak a gazdasági életben egy országban
is eredmény, ha romló szemével ki-betűzi foszlányait őrzi, hogy arcát ráncok megvalósul, megvalósulhat, az általában
a fogkefe teljes feliratát. Törőcsik ezt csúfítják, hogy vonzó, csillogó tekintete is lehetőséget kap a kulturális szférában is.
olyan iróniával játssza el, amely megtört. Winnie-nek viszont arra kell Létjogosultságot nyert tehát a színházi
provokálja, hogy „önleértékelését" a rádöbbennie, hogy élettársa négykézláb életben is az egyéni vállalkozás, a makülvilág ne fogadja el. A színésznő némi mászó, felegyenesedni sőt beszélni is kép- gánkezdeményezés.
De vajon valóban létjogosultságot nyert
fájdalommal a hangjában idézi fel az if- telen, szélütött lénnyé vált, aki zavart tu?
júság tovatűnt napjait is. Szomorúan datában talán nem megsimogatni szeret-né
érzékeli, hogy már nem emlékszik, mi volt őt, hanem a kint maradt revolver felé
első szerelmének a neve, kié volt a nyúlva végezni akar vele. Willie azonban r
szerszámoskamra, ahol az első csókot vál- végül is megtorpan, és nagy nehezen Két éve új plakátok, eddig nem látott
tották. És nemcsak a szép emlékek térnek kinyögi felesége becenevét. És ekkor színháznévvel jelentek meg az utcán, a
vissza a múltból. Mildred története a Törőcsik Winnie-je afeletti örömében, házak falán. Kocsis István drámájának
combjára sikló egérrel a gyerekkor elfoj- hogy társa megjelent, és legalább még arra magyarországi ősbemutatóját hirdette a
tott szexuális félelmeit eleveníti fel, amely- képes volt, hogy felismerje őt, nagyon magát „szerényen" Új magyar " színháznak
re emlékezve Törőcsik Winnie-je olyan fájdalmasan, nagyon keserűen, rekedten nevező „polgárjogi társulás . Akkor
élesen, rémülten sikolt fel, hogy végig-fut károgva elénekli a boldog szerelmesek Romhányi László, az Új magyar szín-ház
vezetője
arról
beszélt:
egyesülését vágyó, remélő víg Lehár-dalt. művészeti
hátunkon a hideg.
mindenki úgy gondolja a szakmában és
Winnie-nek beszéd közben már csak
Aztán néma csend. A két ember ki-ürült, valójában a szakmán kívül is, hogy a
egy-egy választékosabbra sikerült meg- merev tekintette] egymást nézi. Függöny.
magyar színházművészet fontos korfogalmazás okoz némi örömet, egy-egy
Fejbe kólintva maradunk ülve, s csak szakváltás előtt áll. S bár a színházat nem
helyzetét jellemző szép versidézet, ami- akkor ocsúdunk fel, amikor újra szét- lehet a társadalom egészétől különválaszkor még igazi szellemi lénynek érezheti szalad a függöny, és a két színész meg- tani, érezni kell, hogy önmaga bensőjéből
magát. Ez a Winnie a partnerével nagy jelenik, hogy fogadja a közönség tapsait.
erjed a változtatás igénye, folytatta
nehezen
megvalósított
beszélgetések
Romhányi. Nagyon fontos, hogy a megLehet, hogy Beckett elégedetlenül fi- lévő értékek megőrződjenek és mellettük
hatására az első rész végén jut el
örömének tetőpontjára. Igaz, Törőcsik gyelte volna Törőcsik leegyszerűsített minőségileg új értékek jöjjenek lét-re.
sovány kis örömet érzékeltet. Nem fel- szerepértelmezését, az elidegenítési effek- Ami az utóbbi időben megindult válszabadult vidámsággal, hanem a szája tusok mellőzését, a groteszk mozzanatok toztatási lehetőség a gazdasági életben, az
szögletével mosolyogva, kesernyés iró- visszaszorítását, az ebből következő hirtelen, újszerűségében sokkoló haniával közli, hogy a mai nap is szép volt. szöveghúzásokat, de - mit tagadjuk - mi, tásként érte a magyar társadalmat. Olyan
Az érzékeltetett kevés öröm meg-győzően nézők szívszorongva figyeltük fel-kavaró nyitási szándékokkal találkozunk, ameindokolja, hogy e „szép nap" végén nem játékának tragikus, komor líráját, és lyekre néhány éve még a legtitkosabb
álmainkban sem gondolhattunk. A majött el az éneklés ideje.
csodáltuk, hogy az öregedés drámájának gánvállalkozások terén sürgető volt a kiA dráma második része még lejjebb jól ismert, valójában egyszerű témáját hívás. Az egyéni kezdeményezésnek, az
kezdődik. Winnie nyakig beásva - Tö- milyen bonyolult módon, az esz-közök ambíciók, az ötletek kihasználásának a
rőcsik tolmácsolásában - döbbenten veszi milyen fantasztikus gazdagságával és történelmi lehetőségét kaptuk meg. S az
csak látszólagos, hogy ez a társadalmi
tudomásul, hogy tovább romlott a erejével tudta megjeleníteni.
kihívás csak a gazdasági szférára korlátohelyzete, elérkezett az utolsó előtti álloFélre is tettük fenntartásainkat; egy nagy zódik. Az ellentmondások, a belső gondok
máshoz. Úgy vizsgálja megmaradt életéppúgy jelenlévők a kulturális élet-ben,
lehetőségeit, mint a halálraítélt, akit a színésznő nagy alakítását láttuk.
mint a gazdaságiban. A kisvállalkozások
tágas közös cellából átvittek a siralom-ház
iránti igény ugyanúgy érvényesül és
szűk magánzárkájába. A színésznő hangja
követeli a maga szerepét. Sőt, úgy
még monotonabbá, még levertebbé válik,
Winnie-je csak lassan nyug

fórum
vélte, nyugodtan mondhatjuk, hogy kulturális életünkben többszörösen, fokozottan jelen kell lennie, hisz a problémák
azonosak, tehát vetületüknek is azonosnak kell lenniök.
Romhányi arról is szólt, hogy a szellemi élet tele van belső feszültséggel. Ez
elsősorban abból ered, hogy fiatal tehetséges alkotók nem tudnak dolgozni a hagyományos intézményi rendszerben a
megkövesedett régi játékszabályokkal.
Nem szívesen követik az előre ismert lépések elvét. Szeretnének magukra hagyatkozva cselekedni. Ugyanakkor a jelenlegi gazdasági körülmények között az
államtól nem várható el, hogy ezeket a
gondokat megoldja. Több színházra volna
szükség, több műhelyközösségre. S
mihelyt több színigazgató hív a maga
szellemi vállalkozásához társakat, a színész is szívesen változtat. A több szín-házi
műhely természetesen több bemutatót
tartana, s a nagyobb kínálatból mindenki
választhatna. Ily módon a réteg-igények is
kielégíthetők
lennének.
Nagyobb
választék esetén a rostán már ki-hullana a
gyöngébb teljesítmény.
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Nos, a cél valóban az lenne, hogy álla-mi
vagy magánszínházban egyaránt ki-hulljon
a rostán a gyöngébb teljesítmény. Tehát a
kérdés is úgy tehető föl az évadok
tapasztalataival: beváltották-e a magánszínházak a hozzájuk fűzött reményt?
Hogy ugyanis legalább olyan, inkább jobb
színvonalon teljesítsék célkitűzéseiket,
mint nagy társaik. S a van-e létjogosultságuk kérdése ilyen értelemben
tehető ismét föl.
Térjünk tehát vissza az elsőhöz, a
Romhányi László vezette szervezethez. Az
Új magyar színház polgárjogi társulásról
rövid idő alatt kiderült, akkor még nem az
ő hibájukból, inkább valamiféle jogialapítványi
tévedésből,
félreértésből
eredően a szervezeti forma nem alkalmas
a működésre. Am az alapítók nem adták
föl, és létrehozták önmagukból a Magyar
Színkört. Mit vállalt magára művészi tekintetben a Magyar Színkör? Elsősorban
műsorán tartotta, tartja korábbi előadásait,
amelyek már részben saját, részben még
régebbi kezdeményezések alapján jöttek
létre. Valójában ezeket a produkciókat,
amelyekről a szaksajtó a maguk idejében
eleget beszélt, csak fölsorolni érdemes,
hiszen mit sem változtak attól a ténytől,
hogy a Magyar Színkör égisze alatt
szerepelnek. Székely János Dórá ja, Sütő
András Nagyenyedi fügevirága,

Bethlen-Nemeskürty Noé galambja című
színpadi alkotása vagy akár csak Platón
Szókratész védőbeszéde Haumann Péter
előadásában, amely vitathatatlanul a Huszonötödik Színház indulását fémjelzi,
olyan teljesítmények, amelyek többségükben kétségtelenül a magyar drámai
vonulat, a monodrámák felé fordulást
mutatják. Képet adnak az erdélyi magyar
irodalomért való lelkesültségről, ám
semmiképpen sem hitelesítik az új-fajta
minőségre, újfajta elképzelésre, korszerűbb, maibb, netán csak másfajta színházi eszményre utaló törekvést.
Az elmúlt szezon végén a Magyar
Színkör megjelent a Játékszínben is,
amely befogadó színházi tisztéhez híven
nyilván szívesen fogadta a vállalkozást. A
bemutató: Görgey Gábor Komámasszony,
hol a stukker? című groteszk komédiája.
Rendezője Huszti Péter, a stukkerért
folytatott öldöklő kergetőzés részt-vevői:
Mensáros László, Szabó Gyula, Márton
András, Gáti Oszkár és Verebes István. A
rendező jelesen elfogadta az író
meghatározta zárt játékteret és annak
determináltságát. Kemény, határozott ívű,
gyorsan pergő, az írói szándék szerinti
steril előadást hozott létre. A színészek
szinte a papírforma szerint terem-tettek
hiteles alakokat. Mensáros degenerált
Méltóságosa, Verebes István kis-szerű K.
Müllere,
Márton
András
elfogult
entellektüelje, Gáti Oszkár durva,
erőszakos Cukija és Szabó Gyula bokrétás
parasztja pontosan érzékeltette Görgey
komédiájának abszurditását. Az elő-adás
tehát a dráma igényei szerint való volt. Se
jobb, se rosszabb annál. Se maibb, se
idejétmúltabb. Tévedés ne essék, nem az
okozza számomra a gondot, hogy a
Magyar Színkör épp egy sokat és általában
jól játszott magyar komédia előadásával
vendégeskedett a Játékszín-ben. Még
kevésbé
kívánnám
elhitetni
színházainkkal azt az írók, elsősorban
Görgey Gábor, által lényegében jogosan
bírált eszmét, hogy csak ősbemutatóban
lehet gondolkozni. De engedtessék meg,
hogy azért föltegyem a kérdést: vajon
azon túl, hogy Huszti Péternek ismét alkalma nyílt a rendezésre (ebbeli képességét egy pillanatig sem kívánom elvitat-ni,
épp ellenkezőleg, buzdítanám rá), hogy öt
tehetséges
művésznek módja volt
eljátszani a szerepet, miféle új minőséggel
rukkolt ki a Magyar Színkör? Miért van
szükség ahhoz magánszínház-ra, hogy
Görgey komédiáját ebben a fel-állásban
bemutassák? A különböző együttesekből
érkező színészek és ren

dező, egyébként jótékony, találkoztatására hívták életre magát a befogadó Játékszínt is.
Hasonló az alapállása a Magyar Színkör újabb produkciójának, lllyés Gyula
Testvérek című drámájának is. A Testvéreket az 1972-es pécsi ősbemutató után a
Nemzeti Színház tűzte műsorára 1973ban. Ezt követően hosszú ideig szerepelt
a repertoáron, Dózsa György szerepében
Sinkovits Imrével. S ha ezek az előadások
nemis voltak hűek lllyés elképzeléséhez,
amely szűkre szabott teret kívánt
kamaradrámájának, mégis emlékezetes,
fontos színpadi pillanatokat terem-tettek.
Most a Magyar Színkör a Nemzeti
Színház alkotógárdáját „vállalta föl"
azzal, hogy végre ragaszkodva a szűk
térhez, Sík Ferenc rendezésében, Sinkovits Imre, Ferenczy Csongor és Kováts
Adél közreműködésével bemutatta a drámát.
A Testvérek azonban csak formailag
kamaradarab, tartalmát, hatását, hőfokát
illetően hatalmas dráma, a két test-vér,
György és Gergely dialógusa az azonos
szándékért, a különböző formáért, az
összetartó elhatározásért.
Sík Ferenc előadása Csányi Árpád
valóban kamaratérre tervezett színpadán
erőteljesen megkurtított szöveggel játszatja a Testvéreket. Am miközben szövegrészleteket hagyott el, mit sem változtatott a két testvér összecsapásának erőteljességén, inkább élezte a feszültséget,
keményített a szándékon. Ugyanis a történelmi adatok részletezését hagyta el a
drámából, ezzel a szópárbajt még hatásosabbá téve. Alakjait hősi mivoltuktól, a
pátosztól, a hamisan csengő emelkedettségtől igyekszik megfosztani, helyet
adva ezzel az embernek, a valóságnak.
Sinkovits Imre és Ferenczy Csongor hű
követője a nemesen egyszerűsítő rendezői elképzelésnek. Nagy művészi alkotókedvvel, értő és érző hittel formálják
meg a két Dózsát.
No, és a nagy fiaskó! A Lúdas
Matyi november 3-i csúfos kudarcáról
már több szó esett, mint amennyit az
„ügy" megérdemelt. Nem kívánom
felhánytorgatni
az
eseményeket,
amelyekről hírt adtak a Film Színház
Muzsika „krónikásai" (egyikük a jelen
sorok írója), majd a Magyar Televízió,
sőt általuk a Nép-szabadság is. A
közönség semmibe vevése, az alapvető
színházi szabályok áthágása (egyébiránt a
Testvérek előadásaival is megesett, hogy
nem volt egyeztetve a Nemzeti
Színházzal), a nagyképű mellébeszélés és
a felelősség vállalása helyett

az egymást vádolás, semmiképpen sem
mutat elkötelezett, nemes színházi eszményre.
Félkész, hányaveti, összekapkodott,
ízléstelen, a gyerektörténettől idegen játék
folyik ugyanis a Lúdas Matyi elő-adásán.
Primitív táncok nyitják, amelyet a
táncosok alig ismernek, közülük az egyik
előadáson egy már-már elhagyta a
színpad előterét, amikor társai visszaszólították : tart még a zene, tart még a
tánc. Lúdas Matyit egy szerelmes leánynyal, Iluskával „ellátni" is meglehetős
csacskaság, s talán csak arra jó, hogy aztán legyen kit Döbröginek rendkívül
gusztustalanul és semmiképpen sem gyerekelőadásra valóan ágyába kényszeríteni.
(Tudjuk, hogy a Színkör eredetileg egy
gyerek- és egy felnőttváltozatot akart
létrehozni, de most, úgy látszik, a kettő
elegyét játsszák.) Matyi bánatos, véres
szenvedése inkább valamiféle melodrámát sugall, mintsem egy gyerekmesét. A
muzsika népi ihletésével akárha egy
elfogadható Lúdas Matyi-előadás kísérője
is lehetne, ha a résztvevők tudnák
dalaikat, szövegeiket, s általában, hogy
mikor mi következik. (Ez talán azzal magyarázható, hogy Romhányi László, a
Színkör elnöke, és ennek a produkció-nak
a rendezője igazánra nem döntötte el,
mikor mennyit hagy el az előadásból. Tán
aszerint, mennyire érnek rá a színészek.)
A színészek, a Döbrögit formázó Inke
László, a Lúdas Matyit alakító Maros
Gábor (a félbeszakadt előadás után már
nem játssza) és Karsai István, az Iluskát
megjelenítő Sáfár Anikó és Döbrögi
szolgájának szerepében Bencze Pál nem
diadalmaskodnak a művészinek alig-ha
minősíthető előadásban.
Tessék végre tudomásul venni, és a
Magyar Színkört ebben a tekintetben érheti a legnagyobb elmarasztalás, nem
csupán frázis az, hogy a mai gyerekközönségből lesz a jövő, vagy ha ilyen benyomások érik, nem lesz a jövő színházba
járó nemzedéke.
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Karinthy Frigyesre emlékezve, Karinthy
Frigyes szellemét idézve indult a Hőköm
Színpad. Egy színész, Harsányi Gábor, és
egy rendező, Karinthy Márton magánvállalkozásaként. A kezdeti kétszemélyes egyfelvonásosok ( Gőz , A zsenik iskolája és egy sikeres gyerekdarab, a V u k )
után a Budapest Sportcsarnokban nagyszabású műsort hirdettek. Jeles színészek,
egykori labdarúgók és szerzőként Végh
Antal közreműködésével Miért bántják

a magyar futballt?, avagy Te is totóztál,
haver? címmel arénajátékot szerveztek.
Az
arénajáték
azonban,
amint
köztudomású, ugyanazon a napon
rendezett két „elő-adás" után végleges
botrányba fulladt. A szöveg félkész volta,
a
produkció
meg-szervezetlensége,
megrendezetlensége okán ezt akár
természetesnek is vehetjük.
Ám csodák csodája, a kétszemélyes
vezetésű kisvállalkozás kiheverte a botrányt, még a hihető anyagi csődön is túltették magukat, és erre a szezonra új produkcióval, most már valóságos színpadi
alkotással rukkoltak elő. Karinthy Márton
nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy
egy
korábbi
televíziós
rendezését
immáron megzenésítve újrarendezze.
Aszlányi Károly Amerikai komédiáját helyezte mai környezetbe az elektronika,
valamint televíziós képernyők segítségével. A korszerű színházról a rendező úgy
álmodik, hogy a színpadon kívüli cselekményeket a színpadon elhelyezett televíziós képernyőkön láthatjuk. Aszlányi
amerikai karriertörténete jó humorforrás,
Fényes Szabolcs rutinos zenéjével pedig
akárha az Operettszínházban is megállná a
helyét. Szórakoztat, nevettet - harsányan,
különösebb nemesítő hatás nél-kül. De hát
nem is ez a szándéka. Pillanatnyilag
érezhetően egy cél lebeg a Hőköm előtt: a
közönség pártfogásának, bizalmának
visszaszerzése. Erre bizonyára lehetne
alkalmasabb művet is találni, de
biztosabbra menni kevésbé lehetne. Pálos
Zsuzsa, Harsányi Gábor, Mányai Zsuzsa,
Pathó István és Gosztonyi János elemében
érzi magát. Jó volna, ha egy szigorú
rendező elmagyarázná nekik, hogy az
igazi komédiázáshoz egy picivel több
irónia és sokkal kevesebb harsányság kell.
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Úgy szoktuk mondani, négy évad kell
ahhoz, hogy egy színház, egy társulat
igazolni tudja vállalt hivatását. Tehát adjuk meg a lehetőséget, az időt ennek a két
magánvállalkozásnak is. Csupán arra
szeretnénk nagyon határozottan felhív-ni a
figyelmet, hogy amit eddig produkáltak,
még jobb teljesítményeikben is, az
semmiben nem különbözik az „előre ismert lépések elvétől", amely a hagyományos intézményi rendszerben általuk
oly „elítélendő". Sem az utánjátszások,
sem az avult szórakoztatóipari termékek
nem fogják megújítani a magyar színházi
életet.

N. I.

Színházi „új hullám"
Moszkvában

A szovjet színházi élet köztudottan sokszínű és magas színvonalú, mégis a külföldi látogató Moszkvába legtöbbször
csupán néhány kiemelkedő rendező előadásai kedvéért szokott színháznézőbe
menni. Ha viszont mostanában a szovjet
főváros színházi szenzációi iránt érdeklődik valaki, akkor nem annyira a világhírű színházak és alkotók előadásaira
hívják fel ismerősei és a szakmabeliek a
figyelmét, mint inkább arra a jelenségre,
amelyet kis túlzással színházi új hullámnak
is lehetne nevezni, s amely-nek lényege:
nagyjából egy időben számos többékevésbé azonos korosztályhoz tartozó író
színműve került színpadra, s a befutott,
sikeres szerző éppen ú g y , mint az első
műves
falusi
tanítónő
őszintén,
önkritikusan és szenvedélyesen szól a
maga
generációjának,
a
negyvenéveseknek életérzéséről, problémáiról,
kudarcairól. Ezek az előadások elsősorban
a kisszínházakban, az
úgynevezett
filiálékban láthatók, s ezekben a néhány
száz személyes színházakban az új hangú
művek többnyire a színjátszás kifejezőeszközeinek megújítására törekvő,
kísérletező formában fogalmazódnak meg.
1983 decemberében a műsoron lévő új
darabok közül hetet láthattam a
moszkvaiak három nagyon kedvelt színházában, a Majakovszkij, a Mosszovjet és
a Szovremennyik Színházban.
*
Négy előadást néztem meg a Majakovszkij Színházban és filiáléjában. A
Herzen utcai nagy színházban játsszák
Afanaszij Szalinszkijnek a Szóbesz éd című
drámáját. A látott darabok közül ez az
egyetlen történelmi tematikájú, a történet
a NEP-korszak idején játszódik. A
forradalmárok és a fehérgárdisták közötti
küzdelem ekkor már nem elsősorban a
nyílt
fegyveres
összecsapásokban
nyilvánult meg, ha-nem a gazdasági élet
rejtőzködőbb,
hosszadalmasabb
és
tisztességtelen esz-közöket is felhasználó
harcaiban. A kétes harcmodor mindkét fél
manővereit

