
káját, majd lassan kezd ő is bedilizni,
föladja a meccset, a külvilág normáit nem
tudja érvényesíteni az elmeszanatórium
falai között: bolondokházában a bolond a
normális. Zolnay Zsuzsa fér-fias főnővére
harsányan és agresszíven, Miklósy Judit
kiválóan formált, jobb sorsra érdemes
Monika nővére naivul és szeretetre
vágyóan vesz részt a gyógy-intézet
szertartásaiban.

A játék képe egyenetlenségeket és
rendezői bizonytalanságokat mutat: Szurdi
a harsány komédia felé tolta el a drámát. A
kilenc gyerekkel felvonuló Roséné
barátkozó együgyűsége, mellyel az
értetlenül bámuló doktorkisasszonyt
üldözi, a gyerekkórus groteszk szereplé-se,
aminek végén Möbius a szó szoros
értelmében kirúgja őket a bolondokházá-
ból, Einstein unalomig ismételt, mímelő
kézmozdulatai, Möbius lepusztult meg-
jelenése már-már a burleszk felé csúsz-
tatják el a komédiát, aminek így egészen
más a tétje; elillan mögüle az a bizarr
szenvtelenség s gyilkos szatíra, ami
Dürrenmatt példázatának savát-borsát
adta. Szalonvígjátékot látunk tehát,
melyben morális prédikációk hangzanak el
a tudomány, a tudósok felelősségé-ről, s
gyilkolni is kész titkosszolgálati ügynökök
kedélyesen eljátszadoznak a gondolattal,
hogy életük végéig a dili-házban
maradnak, szolidárisak lévén kol-
légájukkal, Möbiusszal. Mai világunk ra-
vaszabbul manipulált fenyegetettsége,
kifinomultabb kínjai és brutálisabban
érvényesülő veszélyhelyzetei csak a dok-
torkisasszony őrült következetességében,
félelmetességében s Möbius fuldokló,
keserű cinizmusában villan föl egy-egy
pillanatra. Monika Stettler nővér lírába
hajló szerelmi vallomása után döbbenetes
kontraszt a szakszerűen kivitelezett
színpadi gyilkosság, ami megint csak arra
világít rá, hogy Dürrenmatt látszólagos
komédiai könnyedsége mélyén milyen
ellentétes erők, feszültségek húzódnak
meg.

A könnyűkezű író, az elegáns Dür-
renmatt szelleme kísértett ezen a szín-házi
estén, s bár az előadás a bemutató óta
egyszerűbbé, letisztultabbá vált, mintha
valahol a rejtőzködő Salamon király
palástja mögé takarva láthatatlan maradt
volna a groteszkre-abszurdra érzékeny
leleményes drámaszerző.

Akinek a darabhoz írott második pontja
így szólt: „A kiindulópontként szolgáló
történetet következetesen végig kell
gondolnunk."

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Szokatlan
színházi változat

Két bemutató
a székesfehérvári
Vörösmarty Színházban

„Székesfehérvár állandó színházát Skal-
nitzky Antal építette 1874-ben. Meg-nyílt
1874. augusztus 22-én. A második
világháború alatt teljesen kiégett. 1962-
ben Spránitz Tibor és Hornicsek László
tervei szerint újjáépült, és Vörösmarty
Színház néven nyílt meg. Az államosítás
előtt kerületi színtársulatok állomás-helye
volt. 1962 óta alkalomszerűen a veszprémi
és a fővárosi színtársulatok játszanak
benne."

Ennyit olvashatunk a székesfehérvári
színházról az 1969-ben megjelent Színházi
Kislexikonban. Többet még a gyakorlott
országjáró sem tud-hatott eddig erről a
színházról. Jól működő befogadó színház,
igen közel a fővároshoz - tetszetős
épülettel, alkalmatos színpadi
felkészültséggel. Így évek óta jogos volt a
kérdés, miért nincs ennek a szép nagy
városnak önálló társulata, ha már ily
előnyös a színpadi szerkezete. Az okok
firtatása ma már nyilván nem lenne
célravezető. Érdekesebb a jelen
körülmények regisztrálása. Az 1983-84-es
évadban a Vörösmarty Színház - meg-
őrizve befogadó színház jellegét - önálló
előadásokat is produkált. Ráadásul önálló
társulat nélkül. Nálunk az efféle formák
meglehetősen szokatlanok. Mivel a szín-
házi szerkezet merev skatulyákból áll,
tehát nem ismeri a rugalmas átmeneti
alakulatokat. Egy színház - egy társulat:
nálunk ez a modell az elfogadott, és en-
nek kell érvényesülnie még akkor is, ha a
helyi adottságok, a sajátos körülmények
nem felelnek meg ennek a központi
mintának. Nem minden város van olyan
helyzetben - eltérő okokból -, hogy
eltarthasson egy önálló társulatot - vagy
azért, mert túl messze van a székes-
fővárostól, vagy talán azért, mert túl kö-
zel. Éppen ezért színházi ellátottságunk
mai állása mellett igencsak indokolt az,
hogy például a fővároshoz viszonylag
közel fekvő városokban ne önálló tár-
sulatok, hanem úgynevezett stagione-
rendszerű színtársulatok mutatkozzanak
be. Ez ma nálunk - a hagyományos
értelmezéstől kissé eltérően - nem ván-
dorszíntársulatot jelent, hanem afféle egy
produkcióra szerződött színészi

egyesülést, mely ugyan alkalomszerű-en
gyűlik egybe, de a jó együttműködés
hatására tartósan is képes összetartani,
azaz tartalmas munkakapcsolataira emlé-
kezve új és új produkciók létrehozására
buzdítható. Ennek a mai magyar kö-
rülményekhez alkalmazkodó stagione-
rendszernek a megalapítása Péterffy Attila
nevéhez fűződik, aki jó néhány évvel
ezelőtt a Bartók Béla Művelődési Ház
vezetőjeként színházat kezdeményezett
Dunaújvárosban. Az induláskor olyan
művészek közreműködésére számíthatott,
mint Latinovits Zoltán, Bujtor István,
Iglódi István, Madaras József - később
pedig - többek között - Timár Éva, Csíkos
Gábor, Valló Péter jelentette a
dunaújvárosi alkalmi társulat szilárd
támaszát. Péterffy Attila, a szervező-igaz-
gató ezt a mintát vitte át - természetesen
más körülmények közé - a múlt évadban
Székesfehérvárra. Nem kamaraszín-házi
körülmények között kell dolgoznia, a
fehérvári közönség is más, ebből követ-
kezően a kívánságok is eltérőek. Az alap-
elképzelésnek tehát módosulnia kellett, s
ehhez még a megváltozott színészfog-
lalkoztatási körülmények is hozzájárultak.
Időközben ugyanis filmgyári szín-társulat
alakult - ami minden tekintet-ben
üdvözlendő vállalkozás. Még a tekintetben
is, hogy a filmgyári biztonság - logikusan -
- egészséges szín-padéhséget fejlesztett ki
művészeinkben. Ez természetesen a
színészi ösztön eredménye. A
székesfehérvári változat tehát építhetett
erre az igényre, és ily módon valóban
újszerűen sajátos stagione-rendszert
alakíthatott ki. Péterffy Attila igazgatóként
okosan él a város és a helyzet adta
lehetőségekkel. Amint elmondotta: a
Vörösmarty Színház kettős jel-legű
színház. Egyrészt megőrizte befogadó
jellegét, tehát előadásokat fogad-nak a
fővárosból és a vidéki színházakból.
Másrészt viszont évente néhány ön-álló
produkcióval is kívánnak a fehér-vári
nézők elé lépni. Ezek az előadások a
MAFILM segítségével valósulnak meg.
Ami gyakorlatilag korántsem lebecsülendő
támogatás. Nem gond a színészek
egyeztetése, a jelmezek beszerzése, és -
ami a legfontosabb - a művészek nagy
örömmel jönnek, a már korábban említett
ok miatt. És ennek a százezer la-kosú
város is örül, mivel mégiscsak igényli az
önálló előadásokat, olyan darabokat,
melyeket elsősorban csak neki mutatnak be.
Az ő igényeit veszik figyelembe. Pontosan
azt, amit Péterffy Attila a székesfehérvári
bérleti ismertető elő-



szavában így fogalmazott meg: „Járjuk az
egyetlen járható utat, azt, hogy a város és a
megye színházba járó lakosságának
összetételét, érdeklődési körét, mű-
veltségét tekintetbe véve a rétegigények
kielégítésére törekszünk úgy, hogy az
előadott darabok mindig adjanak valami
újat az ismerthez, a megszokotthoz.
Ajánlatot teszünk egy társulat nélküli
színház -, hogy mindenki megtalálja azt a
darabot, amelyre neki szüksége van."

Egyszerű, szívhez szóló szavak -- első-
sorban azért, mert a kritika igen ritkán
veszi komolyan az efféle igényeket. Az
újságcikkekben a közönség megemlítése
általában és a jobbik esetben szép nép-
művelői szólam, rosszabbik esetben a
demagóg érvrendszerek egyik legalanta-
sabb eszköze. A bírálati hadakozásnál
persze sokkal nehezebb műsorpolitikát
kialakítani, olyan darabokat kiválasztani,
melyek esztétikailag nem szégyellni-
valók, de ugyanakkor megfelelnek azok-
nak a bizonyos rétegigényeknek is, te-hát
lekötik az adott város, adott megye adott
nézőterét. A színházcsinálásnak mindig is
ez volt a legnagyobb titka: házasságot
szerezni a magasztosság és a népszerűség,
uram bocsá' a vulgaritás között.

Két amerikai drámát mutatott be a
székesfehérvári Vörösmarty Színház és a
MAFILM társulata. Az első John
Steinbeck Egerek és emberekje (Kőműves
Imre fordítása), amely darab magyaror-
szági színpadokon eddig mindig emlé-
kezetes sikert aratott, elsősorban a jó
színészi alakítások révén. Jól játszható ez
a darab, gondolati, pszichológiai, dra-
maturgiai felépítése viszonylag egyszerű,
világos. A társadalmi tartalom természetes
módon kelti fel rokonszenvünket. Ahogy
ezt mondani szokás: az író hite-lesen
ábrázolja a vándorló mezőgazda-sági
munkások reménytelen, kiszolgáltatott
sorsát. A néző számára már az első
jelenetekben egyértelmű: ezek az emberek
soha nem fognak annyi pénzt össze-
gyűjteni, amennyi elegendő lenne az ön-
álló életre, a lehető legkisebb földi para-
dicsom, egy picinyke tanya megvásárlásá-
ra. Valamiből véglegesen kiszorultak ezek
a hősök: ez a tengődés az idők
illetve az élet - végezetéig tartana, ha az
író nem vezetne be egy igen hatásosan és
szintén hitelesen megragadott
pszichológiai mozzanatot. A két egy-
máshoz ragaszkodó főszereplő egyike,
Lennie, veszedelmes őrült. Pontosabban,
olyan csendes és jólelkű hústorony, aki
időnként halálra szeret egy-egy élőlényt.

Társa, George, minden józan megfonto-
lás ellenére hisz Lennie meggyógyulásá-
ban, megjavulásában. Holott nagyon jól
tudja, hogy ez éppúgy reménytelen, mint
az önálló tanya megszerzése. A
társadalomrajz ettől jön drámai moz-
gásba: Lennie ezúttal nemcsak egereket
fojtogat - képtelen ellenállni a kikapós
Curlayné szép nyakának. Lennie földi
vándorlása ezzel véget ért. George pedig
megszabadult egy nagy gondtól
de élete egyetlen társát is elveszítette.
Steinbeck óta gyakran láthattuk viszont -
filmvásznon is - e két vándorló figura
újabb változatát. Ennek ellenére az ere-
deti nem vesztett vonzerejéből - ezt
bizonyította a székesfehérvári előadás is,
melyet Simó Sándor rendezett. Mun-
kájának legnagyobb erénye, hogy bízik
Steinbeckben és színészeiben. Ez a da-
rab nyilván nem is tűrné a hivalkodó
díszítőelemeket, a csűrés-csavarást. Jó
előadást láttunk, mert a rendező szilárd
alapokra, kitűnő színészi alakításokra
építhetett. Elsősorban a főszerep-

lő párost említhetjük : Bujtor István
természetesen már alkatilag is tökéletes
Lennie, kedves és szelíd alakot állít
elénk, inkább féltjük, mint félünk tőle. Ez
adja az alakítás belső feszültségét. Koltai
Róbert George-figurája másféle-képpen
feszült. Egyedül ő ismeri a veszélyt, ezért
a darabban nincs egy nyugodt pillanata.
Koltai remekül érzékelteti ezt a rejtett
zaklatottságot. Ez a George minden szóra
ugrásra készen figyel - gyöngéden és
idegesen szereti lelki beteg társát, örök
fenyegetettséget tükröz tekintete, halk
beszéde: hisz nagyon jól tudja, ebben a
játszmában egyetlen szeretetvagyonkáját
vesztheti el. Nem hivalkodóan bár, de
igen gaz-dag ez az előadás: jobbnál jobb,
kisebb és nagyobb epizódalakításokat
láthatunk. Kezdve Bencze Ferenc néhány
szavas Gazda-szerepénél, Kézdy György
Crooksánál, folytatva Horváth László,
Szilágyi István, hunyadkürti István,
Halmágyi Sándor, Geltz Péter és Sáfár
Anikó egy-egy karakteres jelenetével.

K o l t a i Ró b e r t , Ha l má g y i Sá n d o r é s B u j t o r I s t v á n S t e i n b e c k : Eg e r e k é s e mb e r e k
című színművében (székesfehérvár i Vörösmar ty Színház) (Kabáczy Szi lárd fe lv.)



A másik amerikai darab, melyet Szé-
kesfehérvárott láthattunk, Tennessee
Williams A vágy villamosa című színműve
volt. (Czímer József fordítása.) Ez a mű
is hálás szerepdarab. A társadalom-rajz
drámai feldúsításának eszköze itt is a hős
lelki devianciája. Blanche Du Bois-t akár
értékesen légies hölgynek, akár szekánt
és erkölcstelen perszonának is tekintjük,
mindenképpen érvé-nyes rá a
pszichológiai közhely: a valóság tényei
elől menekül a betegségbe vagy a
hazudozásba, pontosabban elzárkózik a
tények elől, menedéket keres a biztosnak
vélt álomvilágban. Ez né-miképpen
hasonlít azoknak a nőknek a
viselkedéséhez, akik például a közép-
korban az állandó megrázkódtatások -
csaták, rablások, járványok - elől a zárda
falai között kerestek némi biztonságot.
Az őrület persze, éppen úgy, mint a
zárda, csak ideig-óráig menedék. A védő
falak itt is, ott is leomolhatnak. A
külvilág nem tűri azt, hogy semmibe
vegyék. Illetve a modern korban ke-
gyetlen logikával elégíti ki a menekülő
rejtett vágyát. Ha el akar zárkózni a va-
lóságtól - ám legyen -, az álomfalak
váljanak igazi falakká: erre való az elme-
gyógyintézet. Az ítélet kíméletlen, tragi-
kus, de mint már említettük, a maga
módján logikus.

A székesfehérvári előadást Bujtor Ist-
ván rendezte. Jó ritmusban, érdekesen -
bár nem használja ki azokat a lehetősé-
geket, melyeket a darab a jó szerepeken
kívül is kínál. Ma már valóban bonyolul-
tabb Blanche-ot is el lehetne képzelni.
Torday Teri csak a finomságot játssza el,
ettől a figura nagyon hajlik afelé, amit
széplelkűségnek nevezünk. És ez-által
kissé borul a dramaturgiai építmény is. A
másik fél, a durva és rideg valóság, amit
elsősorban Stanley figurája képvisel,
kissé képletszerűvé

válik. Dózsa László, bár erőteljes, fér-fias
Stanleyt formál meg - érzésünk szerint
többre is képes lenne. Például annak
kifejezésére, hogy ennek az embernek is
lehet valamiben igaza. Blanche például
lépten-nyomon megalázza őt, amit tűrnie
kellene a rendezés és szerep-felfogás
szerint, hisz Blanche a szépség, maga a
szépség mítosza. Így kettejük küzdelme
nem elég meggyőző, nem izzítja fel
kellőképpen az előadást. Pedig ez lenne a
darab alapütközése, a többi szereplő itt
majdhogynem csak hangulati aláfestés.
Habár annak igen fontos. Mert mindegyik
szereplő vagy Blanche-hoz tartozik, vagy
Stanleyhez. Tehát ha az ő figurájuk
rendezőileg nem eléggé átgondolt, akkor
a többiek meg-lehetősen tanácstalanul
bolyonganak a két pólus között. Ez
történik ebben az előadásban is. Ehhez
képest becsülete-sen megoldott
alakításokat látunk első-sorban Szilágyi
Istvántól, Soós Edittől és Hunyadkürti
Istvántól.

John Steinbeck: Egerek és emberek (székesfe-
hérvári Vörösmarty Színház)

Fordította: Kőműves Imre. Dramaturg: dr.
Sződy Szilárd. Díszlet: Kovács Attila.
Jelmez: Schäffer Judit. Rendező: Simó Sán-
dor.

Szereplők: Bujtor István, Koltai Róbert,
Horváth László, Szilágyi István, Kézdy
György, Halmágyi Sándor, Sáfár Anikó,
Geltz Péter, Hunyadkürti István, Bencze
Ferenc.

Tennessee Williams: A vágy villamosa
Fordította: Czímer József. Dramaturg: dr.
Sződy Szilárd. Díszlet: Neogrády Antal.
Jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Rendező:
Bujtor István.

Szereplők: Torday Teri, Marton Kati, Dó-
zsa László, Szilágyi István, Soós Edit, Hor-
váth László, Hunyadkürti István, Mezei
Annamária, Bujtor István, F. Horváth
Gyula, Nagy Judit, Sajgál Erika, Szabó
Lajos.

SZÁNTÓ JUDIT

Volt egyszer
egy Pantagleize...

Michel de Ghelderode maradandósága:
állandó harc az író jelentős tehetsége és a
maradandóságnak ellene ható meg-annyi
emberi-művészi vonása között. Ez a
változó mérlegű küzdelem magyarázza,
hogy noha Ghelderode az elmúlt
évtizedekben folyamatosan jelen van a
világ színpadain, ugyanakkor jelenléte
egyetlen országban, még kevésbé egyet-len
színházban sem folyamatos; folyama-
tossága alkalmi bemutatók jószerivel
esetleges sorából áll. Magyarországon
csak az elmúlt öt évben fedezték fel, s az a
tény, hogy az eddigi bemutatók közül
egyik sem vált igazi színházi eseménnyé,
legalább annyira összefügg Ghelderode
írói alkatának problematikus vonásaival,
mint színházkultúránk alapvető
beállítottságával: rendezőink közül kevés
van ráhangolva arra a szerte-len, túlhabzó
vadságra, amelyet egy Ghelderode-darab
színrevitele igényel, s akikben ez a hajlam
megvan, azok egy-előre nem Ghelderode
kapcsán kívánják kiélni.

Ghelderode-ban, az emberben kibo-
gozhatatlanul összegubancolódva halmo-
zódott fel seregnyi olyan gátlás, gör-
csösség, elfojtás és gyűlölködés, amelyből
a XX. századi cselekvés legellen-
szenvesebb figuráit gyúrták; csakhogy a
szerencsétlen életű belga mindehhez még
passzív és cselekvésképtelen is volt, ezért
kényszerült beérni egy kül-városi
tanácsnál tengődő aktakukac létével, ami
viszont még jobban felerő-sítette
kétségbeesését. Amellett ízig-vérig
apolitikus alkat volt; alacsony származását
és mostoha sorsát kompenzáló gőgös
arisztokratizmusában a politikát a tömeg
vulgáris önkiélési formájának tartotta.
Világnézete nagyjából egy arisztokratikus
és szélsőségesen individualista
anarchizmusban merült ki; ugyanakkor,
paradox módon, mint kollaboráns, erkölcsi
értelemben valóban tökéletesen ártatlan
volt, még annak ellenére is, hogy a
beérkezettek iránti gyűlöletében az
antiamerikanizmusra épp-úgy hajlott, mint
az antiszemitizmusra. Tragikus - és az
egykorú belga kultúra önállótlanságát
élesen megvilágító -

TennesseeWilliams:Avagyvillamosa(székesfehérváriVörösmartySzínház).
Horváth László, Dózsa László,SzilágyiIstván és Hunyadkürti István


