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Nyolc kicsi előadás

A kecskeméti színház második féléve

Tarján Tamás Arcélhez - arcot is című írá-
sában, amely a SZÍNHÁZ 1984. márciusi
számában jelent meg, a kecskeméti Katona
József Színház első félévéről szólva azt
írta: „Nyolc előadás láttán már nem
kétséges, hogy a Jancsó-Hernádi-Gyurkó-
műhelynek profilja van. Részben a
látnivalókból, részben a nyilatkozatokból
kiderül, mi határozza meg a társulat
arcélét. Elsőrendűen a Jancsó és Hernádi
jelenlegi világszemléletét kifejező saját-
ságos műfaj, a gyakran emlegetett és
elemzett blődli." Nos, Tarján írásában
igazolja álláspontját.

A színház első szezonjának második
féléve ugyancsak nyolc bemutatóval ke-
csegtetett. De ez a második előadás-széria
kapkodásról, végig nem gondoltságról, az
eszmeiség, a vállalható maga-tartás
hiányáról és szakmai bizonytalanságról
árulkodott. Az időszak nyolc be-
mutatójából kettőről, Törőcsik Mari
Winnie-alakításáról az Ó, azok a szép
napokban (SZÍNHÁZ, 1984/4.) és a lénye-
gében nem szervesen, bár szervezetileg
immár a kecskeméti színházhoz tartozó
Mozgásszínház Rosszcsirkeff Mária című
produkciójáról (SZÍNHÁZ, 1984/8.) külön
méltatás jelent meg.

A cella

A stúdiószínház tűzte műsorára Csengey
Dénes monodrámáját, A cellát. Jancsó
Miklós rendezte, s vendégként a debreceni
Csokonai Színház színésze, Sziki Károly
adta elő a monológot. Monológról lehet
inkább csak beszélni, ugyanis Csengey
műve a legkevésbé sem drámai. A
börtönben vergődő Villon szó-áradatából
bomlik ki a történet, amely valójában ott
érdekes és érdemleges, ahol szigorúan
Villon élettörténetét idézi, s ott veszti
hitelét, ahol szándéka szerint a költői,
emberi, művészi szabadság alternatíváját
próbálja nagyon direkten, didaktikusan a
mára fordítani. Mivel az író nem tudott
drámai szituációt, valóságos drámai
színteret teremteni, hiába-valóak a jó
részmegoldások, a leegyszerűsítés és az
általánosítások sora csak az eszmei
tisztázatlanságot erősíti.

Gyakorlatilag a rendezés sem tudott

- vagy nem akart - többet tenni az írott
szöveg pontos elmondatásánál. A sötét
körfüggöny előtt öltözködő, majd dobást
gyakorló magyar parasztfigurát hozó
Villon-alak külsődleges megformálásán
túl Jancsó engedte színészét játszani. Még
inkább: nehezen gondolkodva mo-
nologizálni. Sziki Károly rendkívül ma-
gasan indította Villon-alakítását, óriási
lendülettel, elszánással, hittel. Sejthető
volt: ezt aligha lehet győzni színészi
technikával, drámai helyzettel. Valóban,
elfáradt, egyre esett az előadás.

Jézus Krisztus, az embernek fia

A világ színpadjai esztendők óta telve
vannak vele, s most megérhettük, hogy a
színház elkötelezettségét oly fontos-nak
hirdető vezetés színpadra segítette
Kecskeméten Jézus Krisztust. (Pedig nem
is ment könnyen, hisz a fáma arról szólt,
hogy először a fővárosban kellett
bemutatni az előadást ahhoz, hogy Kecs-
keméten ne érhesse támadás.)

Bodansky György és Vándorfi László
(az útóbbi egyben az előadás rendezője)
úgy vélte, itt az ideje, hogy Károli Gáspár
bibliafordítása színpadról hangozzék el.
De drámát is kellett volna írni! S legfőként
el kellett volna dönteni: mi a céljuk a
művel, mi a mondanivalójuk a témáról,
van-e valami megfogalmazható oka
annak, hogy színpadra viszik a bibliát,
hogy hősként kezelik Jézus Krisztust és az
evangélistákat. Tudnak-e bár-mi újat,
hozzánk szólót mondani róla, vele
kapcsolatban. Avagy engednek egy közel
évtizedes divatnak, megpróbálják a bibliai
képeket színpadra vinni, az is-
meretterjesztés jóravaló, bár nem feltét-
lenül színházi kereteket igénylő, szán-
dékával meglehetősen jellegtelenül bibliát
játszani.

A Bodansky-Vándorfi-előadáson
mindössze e legutóbbi történik. A szim-
bolikának, a bármiféle jelentéstartomány-
nak még a látszatát is elkerülik. Szépen,
érdektelenül, különösebb szellemi vagy
formai invenció nélkül halad az előadás.
Iskolajáték, nagyon is iskolás szinten.
Nem haragudhatnak érte a hivők, mert
nem bántja a hitet. Nem haragudhatnak
érte a materialisták, mert nem térít sen-kit
a hit felé. Megértik, akik nem szeretik az
„áthallásokat", mert nincs benne sem
szimbólum, sem allegória. S hogy a cím
nem fedi az igazságot? Hogy a dráma
egyedüli vállalását, miszerint a címből
következően Jézus Krisztust, az ember-
nek fiát, tehát az embert mutatja meg, nem

teljesítette? Végül is ez sem az egyetlen
eset a drámairodalom történetében.

A népművelés, az ismeretterjesztés
nemes feladat. A dióhéjban összefoglalt,
kivonatolt biblia azonban se nem isme-
retterjesztés, mert ahhoz felületes, se nem
színház, mert ahhoz drámai kompozícióra,
arányokra és mögöttes tartalomra van
szükség. Jó lenne, ha a szín-ház nem
ámítaná magát: ez a színpadi vízió
valószínűleg még ahhoz sem volt elég,
hogy bárkit a Biblia elolvasására
késztessen.

Tíz kicsi néger

A színházak gazdasági nehézségekkel
küzdenek. Hol lehet takarékoskodni?
Például a kiállítás költségein. A díszlete-
ket, a ruhákat lehet az előadások között
cserélgetni. Még az egymástól idegen pro-
dukciókét is. És ez nem olyan nagy baj,
ha a kényszerűségen túl valóban funk-
cionál is például egy lépcsősor. Nem ki-
fogásolható tehát, ha az eredetileg a Jézus
Krisztus, az embernek, fia című produk-
cióhoz készült lépcsősor a Tíz kicsi néger
díszletévé mentődött át, ezeket a lép-
csőket lehetett volna használni, ha jól
alkalmazzák. De nem fordulhat elő az,
ami a Tíz, kicsi néger - egyébként a rangos
építész, Kerényi József tervez-te -
díszleténél, hogy úgy illeszkednek a
lépcsősorhoz a falak és a belőle nyíló
ajtók, hogy a lépcső két oldalán, ahol
falnak kellene lennie, egy diszkrét fekete
függöny leplezi a réseket, amelyeken vi-
szont a színészek ki-be mászkálnak. Te-
hát a falon át. S nem volt, aki figyel-
meztesse őket, hogy jobb lenne az ajtón
kimenni, bejönni. Úgy tetszik, Gyurkó
László élete első rendezésekor ilyen ap-
róságokra nem figyelt.

A Tíz kicsi néger, Agatha Christie vi-
lágsikerű regényének színpadi változata,
semmiképpen sem a legszerencsésebb
vállalkozása a színháznak. A lélegzetel-
állító krimi ebben a zanzásított formá-
jában, amely nélkülözi a játékosságot, és
csak a gyilkosságok megmutatására
szorítkozik, a gyors munkáról, a gyors
kibontakozás erőltetésével a szakmai
problémák megkerüléséről árulkodik.
Olyan tempóban peregnek az események,
hogy nincs idő megismerni a figurákat, a
jellemeket, amelyeket egyébként az írónő
árnyaltan ábrázol regényében. Nincs idő,
hogy fölocsúdjunk az egyik
gyilkosságból, máris ott vagyunk a má-
sikban. Még azt sem átallja a rendező,
hogy „egy piszokban" többeket tetessen el
láb alól. Vészterhesen szól az íté-



let hangjaként Solvejg dala a Peer Gyntből,
s máris kialszik egy élet. Egyébként is
furcsa az a zenei összeállítás (Dömötör
Tibor munkája), amely a Bicska Maxi
dallamára énekelteti a Tíz kicsi néger dalát.
A rendezőnek a mozgástervezés-ben -
valószínűleg a lassított képek ki-
alakításában - Pintér Tamás és Boronkay
Klári nyújtott segítséget,

A színészek tehetségük szerint 'ehe-
tetlenek a játéklehet%ség hiányában
Mondják kurta szövegüket, megpróbál-
nak rémültek és sejtelmesek lenni, ám
ennél többet nem kíván tőlük az elő-adás.
Kovács Gyula, Závori Andrea, Csendes
László, Kiss Jenő, Szücs Agnes, Galkó
Balázs, Krizsik Alfonz, Kovács János,
Ecsedi Erzsébet, Tóth Rita vanöt percre
szabott fiaskójában,

Az egész élet

S ha Gyurkó Lászlót, a rendezőt bal-
szerencse kísérte, valamivel jobb sorsra
jutott Kecskeméten - épp a rendezői
szándék jóvoltából -- Gyurkó László, az
író. Szigeti Károly színpadra állítása
ugyanis részben feledtetni tudta Az egész
élet című példázat dramaturgiai
esendőségét. Igyekezete, amellyel meg-
kísérelte ritmikusabbá tenni a játékot,
fölgyorsítani a monológ- és dialógtech-
nikára épülő darabot, a zenei és a
fényeffektusok hatásos alkalmazása
segíteni látszik a történet nehézkes
kibontásán.

A z egész élet a szerelem példázata. Két
ember szenvedélyes története, amely hol a
férfi és a nő párbeszédén, hol vala-
melyikük önvallomásán keresztül bomlik
ki. E szabályosan váltakozó s meg-
lehetősen monoton technikán próbál
segíteni a klasszikus drámák hagyomá-
nyait idéző, a Kórus szerepét betöltő férfi,
aki vitára kész és józan kívülálló-ként
hozza egyensúlyba a férfi és a nő érzelmi
viharzásait. Az egész élet a változtatás
lehetőségét keresi. Azt a pontot, ahol a
mindennapokat, az életet meg tudja
változtatni a szerelem. A szerelem,
amelyben férfi és nő úgy oldód-hat föl,
hogy minden más lesz, minden új lesz,
minden jobb lesz, Szomorúan cseng
azonban az írói ítélet: az élet nem változik
meg, tán csak az ember lehet valamivel
több a szenvedély által.

Szigeti Károly rendezése ott képes föl-
erősíteni a közhelyes darabot, ahol az
egyszemélyes Kórus - Galkó Balázs
játssza, iróniával - jelenlétével a
valóságot, az érzelmi telítettséggel
szembeni józanságot hirdeti. Galkó Balázs
úgy lesz aktív részese a játéknak, hogy
köz-

ben nem fosztja meg a művet szerelmi
lírájától. S közben mégis mintha ki-
mozdítaná a történetet lassú folvásából.
Lényével játékra készteti a férfit és a nőt.
Határozottan érzékelhető ez Csendes
László erőteljes figurateremtésében. Réti
Erika szenvedő és szenvedélyes.

Egyedül

Kaló Flórián darabot írt Domján Edit-ről.
Érzelmeit adta az érzelmes, könny-facsaró
történetbe. Csakhogy egy színésznőről, az
emberről aligha lehet „kerülő úton"

drámát írni. Vagy az ő drámáját lehet
megírni: belső küzdelmét, vívódásait,
vagy róla lehet szólni, megszemélyesítve
magát és környezetét. S ebben az esetben
is kétséges az eredmény. Am amit Kaló
Flórián Domján Edit személyisége köré
drámaként kerekített, az erőltetett
agyszülemény. Lírai és szomorú,
megfontoltan körülíró, csak éppen nem
drámai, és mélyrétegé-ben nem kötődik a
személyiséghez.

Karácsony estéjén a színésznő, a dráma
hősnője, egy Domján Editről szóló
színdarab címszerepét tanulja. Egyedül
van, magányosan. Remegve, rettegve
várja szerelme és gyermeke telefonhívá-
sát. Tanul és játszik. Megkísérli eljátszani
Domján Edit, tehát az ábrázolandó
színésznő sorsát, élettöredékeit, magányát
és társtalanságát, barátságai-nak,
ismeretségeinek történeteit. Mind-ezek
persze csak szilánkok, a színésznő a maga
problémáival, gondjaival van igazán
elfoglalva. S persze jönnek a téves
telefonhívások. A színésznő sanzonokat
ad elő, készülődik, öltözködik_ S hogy
valójában kinek a sorsát látjuk, kivel
szembesülünk? Domján Edittel, vagy a
hasonlóképp magánéleti válságban lévő,
színésznőszerepre készülő színésznővel?
Az író a nézőre bízza ennek eldöntését,
empatikus képességünkre hagyatkozik.

De mire hagyatkozzék a színésznő, aki
eljátssza a szerepet? Almási Éva után
Pécsi Ildikó vállalta el az Egyedül női
szerepét, ismét bizonyítva színészi
képességeit. Pécsi Ildikó szenvedélyes és
tragikus, magával ragadó és őszinte.
Megteremti a figurát a színésznőét: a
maiét és az egykor voltét.

Nyitott ablak

Az évad betetőzésének tekinthető Nóti
Károly-Fényes Szabolcs-Szenes Iván.
Nyitott ablak című zenés bohózatának
bemutatója a nyílt, vállalt közönségcsa-

logatás egyik legjobb, leglátványosabb
eszköze. A könnyed, zenés vígjáték bár-
mely vidéki színház évadzáró műsor-
darabja lehet egy különösebb tartalmi
vagy formai invenciót nélkülöző prog-
ramban. A meglehetősen laza, jó kedélyű,
ám jellegtelen produkció -Vándorfi
László rendezése - ismét sajnálatosan
mutatja: közepes színészi gárdával, el-
nagyoltan, érezhetően gyorsított pró-
baciklussal nem lehet művészi eredményt
elérni. A színészek: M. Horváth József,
Kárpáti Denise, Kovács Gyula, Ecsedi
Erzsébet, Oravecz Edit, Gazsó György,
Zsiba Ágnes, Kertész Attila, Tardy
Balázs, Dinnyés István, Seres Gabriella,
Budai László és a többiek képességük,
hangulatuk szerint mindent megtesznek a
közönség derültségének kicsikarására.
Többre nem vállalkoznak, többet nem
kíván tőlük a rendezés, többet nem is
tehetnek,

Mindez meglehetősen elszomorító, le-
hangoló kép. A kecskeméti színház egész
első évada nemhogy egységes koncepciót,
gondolkodásmódot nem mutat, de még
arra is utal, hogy az évad második felére a
drámák is elfogytak, sőt egységes
világszemléletről sem árulkodik semmi. S
ha a színház vezetői netán arra
hivatkoznának, hogy be kell szoktatniuk a
közönséget a színházba, szeretnénk
felhívni a figyelmüket arra: igazán jó drá-
mák és előadásaik nélkül ez reménytelen
vállalkozás. A krimi, a zenés bohózat is
csak akkor csalogat közönséget, ha a
produkció színvonalas, ha igazán
kacagtató. S netán van Kecskeméten egy
olyan színházkedvelő réteg is -- hisz
megélt itt már gondolkodó, művészi el-
hivatottságú színház -, amelyik a való-
ságot, az igazságot, az élet hiteles tükrét
keresi a színházban. No meg látott már jó
színvonalú, igényes művészetű szín-házat,
s nem fogadja el a szellemiség, az
ideológia teljes hiányát, a színpadi
zsonglőrködést.

Legyünk azonban türelmesek. Fogad-

juk el: egy társulatnak legalább három-
négy évadra van szüksége, hogy igazolni
tudja magát. Az első évad után nem sza-
bad pálcát törni e színház fölött sem. De
figyelmeztetni alkuk nélkül lehet és kell:
kapkodásból, eszmei tisztázatlanságból,
művészi igénytelenségből, no és
sértettségből még sohasem született szín-
ház.


