A dráma világszerűségének, saját világának a részeivé a mindennapos, közvetlen tapasztalatok akkor válnak, ha
azokban lényeges társadalmi mozgásirányokat és viszonyváltozásokat jelenítenek
meg. Különben csak az „ez van"
empirikussága jelenik meg. Bacher Iván
Oszkár című egyfelvonásosában a monologizáló
és
telefonbeszélgetéseket
folytató nőalaknak semmiféle viszonyváltozásai nincsenek; ezért csak drámaiatlan életkép egy olyan nőről, akiből sok
van.
Moldova György darabja mozaikjelenetekből épül, de majdnem mindegyik az
élet empirikus, közvetlenül tapasztalható
mozzanatait
tartalmazza.
Az
általánosíthatóságot ezen kívül még az is
lehetetlenné teszi, hogy egy kurva körüli
mozzanatokban mutatja be körülbelül a
negyvenes évek végétől a hatvanas évekig
terjedő évtizedek történelmi eseményeit.
Az iráni külügyminiszterrel csak egy
kurvának lehet közvetlen kapcsolata a
magyar
honpolgárok
közül.
Az
Államvédelmi Hatóság és módszerei és az
1956-os ellenforradalom a disszidálással
együtt éppúgy eltávolodnak a maguk
történelmi-társadalmi lényegétől, mint a
„csodacsatár", az ellenforradalmárrá váló
strici, avagy a tévések világa; éppen azért,
mert mindezekből csak annyit látunk,
amennyit egy kurva körüli élet enged. A
történelmi-társadalmi mozgásirányok és az
alakok megnyilvánulásai így - más okból,
mint amilyet az egy helyszín eredményez beszűkülnek
a
kurva
körül
megtörténhetőkre. Itt az élet nézőpontja
teszi az ábrázolást-megjelenítést szűkké.
Á. mű persze nem „nagyigényű", inkább
csak az úgynevezett szórakoztató művek
sorába tartozik. (Külön lehetne írni arról az
elméleti és gyakorlati problémáról és
diszkrepanciáról,
ami
azokat
a
szórakoztató műveket jellemzi, amelyek
ezen mivoltukban is lényeges történelmitársadalmi mozgás-irányokat érintenek.
Ilyen például Fekete Sándor: A Lilla-villa
titka, illetve Dobozi-Horvai: A tizedes meg a
többiek című darabja is.)
Az újabb magyar drámák zömét -- nemcsak az idei évadban bemutatottakét - tehát
- összegezve - az jellemzi, hogy egyetlen
helyszínen, rendszerint egy szobában
játszódnak. Az élet státusokra és
funkciókra, valamint a hozzájuk rendelt
cselekvésekre és viselkedésekre töredezett
szét, amelyek mind külön-külön helyszínen
valósulhatnak meg. Követ-

kezésképp az „egy helyszín" kétféle
módon is szűkíti a mű saját világát és az
abban rnegtörténhetőket. Egyfelől nem
jelenhetnek meg itt hitelesen és akciókat,
vagyis viszonyváltozásokat produkálva
azok a történelmi és társadalmi
mozgásirányok,
amelyek
szervesen
hozzátartoznak
az
adott
témához.
Másfelől a szoba „tulajdonosának" sem
jelenhetnek meg hitelesen, viszonyváltozásokat produkáló módon az azon státusához és funkciójához tartozó cselekvései
és viselkedései, amelyek szükség-szerűen
tartoznak őhozzá, de amelyek csak más
helyszínen valósulhatnak meg. Ennek
további következménye az, hogy mind a
témához tartozó mozgásirányokat, mind a
szoba „tulajdonosának" a szobában el nem
képzelhető mozgásirányait, illetve ezek
tartalmait csak ki-beszélni, elmondani,
elbeszélni lehet; vagyis az alakok nem
képesek hitelesen, vagy egyáltalán,
ezekkel összefüggő viszonyváltozásokat
produkálni; ami - még továbbii
következményként - a mű saját világának
drámaiságát, dráma mi-voltát csökkenti
vagy éppen kioltja.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezek
drámaelméleti problémák és nem a színházi előadásnak mint műalkotásnak a
problémái, noha ott is megjelennek. Még
akkor is drámaelméleti kérdések ezek, ha
tényszerűen
egy
kimondott
vagy
kimondatlan színházi - de nem
színházművészeti igény hozza létre az „egy
helyszín, lehetőleg egy szoba" megoldást.
Ha van - s nagyon való-színű, hogy van ilyen színházi igény, ez nem a színházi
előadásból mint mű-alkotásból és nem a
színházelméletből
következő
igény,
hanem
a
színház
gyakorlati
üzemszerűségéből
és
gazdasági
meggondolásaiból feltámadó igény. És ha
mint ilyen teljesen jogos is, a mai valóságnak meg nem felelő művészi következményt hoz létre. Csakúgy, mint az
íróknak az a - bármily dinamizmusból
létrejövő - engedékenysége, amely utat
nyit ennek a mai valóságunknak meg nem
felelő igénynek.
Meggyőződésünk szerint a mai élet-nek
az a mozaikjelenetekből felépült drámai
világszerűség felel meg, amelyben a
mozaikokat a mű elején kialakuló
szituációban benne rejlő erővonalak egységesítenek. Szituáción az alakok közötti
viszonyrendszernek azt a pillanatát értve,
amelytől kezdődően a közöttük lévő viszonyoknak szükségszerűen változniok
kell.

NÁNAY ISTVÁN

Klasszikusok - vidéken

Évadvégi számvetést készítek: a színikritikusok idei díjaira adandó szavazataimhoz próbálom feleleveníteni a szezonban látott majd' másfél száz előadás
tünékeny emlékeit. A kialakuló összkép
nem valami rózsás. A fáradt, fantáziátlan,
hevenyészett, koncepciótlan, unalmas,
érdektelen, nemhogy művészileg, de
szakmailag is alig értékelhető elő-adások
sokaságában
csak
elvétve
akad
kiemelkedő vagy jelentős produkció.
Kétségtelen, hogy a színházak egyre
nehezebb körülmények között dolgoz-nak,
s elsősorban ez látszik meg eredményeikben. A gazdasági nehézségek, a
dotáció relatív szűkössége, a közönség
érdeklődésének - főleg vidéken riasztó
mérvű - csökkenése arra kényszeríti a
színházakat, hogy viszonylag olcsón
kiállítható, mégis biztos közönségsikerre
számító darabokat játsszanak, s így próbálják teljesíteni pénzügyi s egyéb gazdasági jellegű terveiket. Ugyanakkor bizonyos kultúrpolitikai szempontoknak is
eleget kell tenniük; ebben az évadban
különösen nagy felelősség hárult minden
egyes alkotó közösségre, hiszen a kiemelt
fontosságú politikai-történelmi évfordulók
megünneplése a színházi műhelyek
műsorára nézve is meghatározó jellegű
volt.
Mindent összevetve, számokkal igazolható tény, hogy a színházak műsorán
megnőtt a szórakoztató művek aránya, a
vígjátékoké, a zenés játékoké, a
romantikus, érzelmes daraboké, illetve az
önmagukban
tartalmas,
lényeges
konfliktusokat feltáró művek is számos
esetben leegyszerűsítve, a konfliktusokat
elgyengítve kerültek színre. E két tendenciát kiegészíti egy harmadik: míg a
produkciók túlnyomó többségének látványvilága bántóan szegényes, a színházak egy-egy fontosnak tartott előadásáénak viszont feltűnően drága. Ez az
ellentmondásos jelenség egyértelműen
utal a színházak romló gazdasági helyzetére, de a társulatoknak a nehezebb
körülmények között törvényszerűen kiéleződő belső feszültségeire is. (Az esetek
többségében ugyanis nem véletlen, s nem
is mindig a művészi képességben

kimutatható különbség vagy a feladat
súlya határozza meg, hogy hol melyik
rendező produkciója kap több pénzt, s
melyik kénytelen csupán a díszlet- és
jelmezraktár elfekvő készletéből gazdálkodni.)
A szűkös körülmények azonban olyan
következménnyel is járhatnának, amely
egyértelműen a színjátszás fejlődését
szolgálhatná. Ha ugyanis kevés pénz jut
egy-egy produkció megvalósítására, akkor
fokozottabban előtérbe kerülhet-ne az
ember alkotóképessége, találékonysága, a
rendező
fantáziája,
a
színész
képességeinek fokozott érvényesítése.
Míg egy „gazdag" színházban a kívánt
hatás létrejöttét a színészek alakításán
kívül tucatnyi egyéb eszköz segítheti,
addig a „szegény" színházban elsősorban
és mindenekelőtt a világos koncepciót
életre keltő színész a legfőbb ható
tényező. Am ennek az évadnak az egyik
legelszomorítóbb tapasztalata az, hogy a
színházak többsége nem képes a
szükségből erényt kovácsolni, sőt a
kritikusabbá váló helyzetben egy-re
kirívóbbá és nyilvánvalóbbá váltak azok a
- főleg az oktatás elégtelenségéből, az
egyéni továbbképzés elhanyagolásából, a
társulatok belső nevelő munkájának
elmulasztásából
adódó
szakmai
hiányosságok, amelyek maholnap a
művészi
munkának
a
gazdasági
problémáknál is súlyosabb gátjai lehetnek. Ezek a hiányosságok a rendezői
munkában éppen úgy tetten érhetők, mint
a színésziben, s némileg másképp jelennek
meg a zenés játékokban, mint a mai tárgyú
darabokban. A legkomp-

lexebben a klasszikus drámák színrevitelekor mutatkoznak meg színjátszásunk
erényei és fogyatékosságai, ahogy ezt a
következőkben ismertetett vidéki előadások is bizonyíthatják.
Shakespeare

Vannak évek, amikor Shakespeare-darabok uralják a színi évadot, máskor
Csehovéi vagy másokéi; idén a szovjet és
a magyar drámák. Így viszonylag kevés
helyen mutattak be Shakespeare-mű-vet,
Békéscsabán a Lear királyt, a Madách
Színházban, Nyíregyházán és Zalaegerszegen (beavató produkcióként) a
Vízkeresztet. (A Katona József Színház
Coriolanus-bemutatója - mint ismeretes Major Tamás betegsége miatt a jövő
évadra halasztódott, a kecskemétiek
Hamletjének próbáit szereposztás- és
koncepcióbeli kifogások miatt félbeszakíttatták.)
Figyelemre méltó, hogy a két legfiatalabb színház rendszeresen mutat be
Shakespeare-darabot, nyilvánvalóan azért,
mert fontosnak tartják mindkét helyen azt,
hogy a drámairodalom legnagyobb hatású
klasszikus szerzőjének műveivel is
alakítsák a közönségízlést. Békéscsabán is
viszonylag gyakran lát-ható Shakespeareelőadás; a régebbi évekből máig
emlékezetes
Sándor
János
királydrámaciklusa, a közelebbi időkből
viszont főleg vígjáték-bemutatókról érkezett híradás. Idén megoldhatatlanul
nagy feladatra vállalkozott a társulat,
amikor a Lear királyt mutatta be. Ha más
nem, hát a vállalkozás maga elismerést
érdemel.

Shakespeare: Lear király (Békés megyei Jókai Színház). Széplaki Endre (Bolond) és Gálfy László
(Lear) (Somfai István felv.)

Nyilvánvaló, hogy a Lear királyt csak
akkor szabad bemutatni - a rendezői
felkészültséget eleve feltételezve -, ha van
a társulatban a címszerep eljátszására
művészileg érett színész. De ez
önmagában nem elég, a többi szerepre is
megfelelő kvalitású művészre van
szükség. Am ma Magyarországon egyetlen társulat sincs, amelyben a Shakespeare-drámák legtöbbjének szerepei kisebb-nagyobb kompromisszumok nélkül
kioszthatók volnának, s ez különösen
érvényes a vidéki színházakra. A békéscsabai színház viszonylag kis társulattal
rendelkezik, tehát a Lear királyban szinte
mindenkinek részt kell vennie, függetlenül
szerepkörétől, felkészültségétől, s ettől
kikerülhetetlen a produkció színészi
színvonalának egyenetlensége. Érthető a
színház vezetőinek el-gondolása, amikor
Learrel sokoldalú vezető művészüknek,
Gálfy Lászlónak kívántak korához,
színészi tudásához méltó reprezentatív
szerepet biztosítani, ám alighanem
helytelenül mérték fel az adottságokat és a
lehetőségeket, a rendező, a címszereplő s
a társulat mű-vészi érettségét és
teherbíróképességét, amikor éppen ezt a
tragédiát választották ki.
De a legnagyobb probléma nem is a
társulat összetételéből és a feladatra való
korlátozott alkalmasságából következik,
hanem a rendezői megközelítésből. A
rendkívül dekoratív műsorfüzet - amelyet
maga a rendező, Rencz Antal szerkesztett
- arról tanúskodik, hogy a dráma kapcsán
keletkezett irodalmat a rendező alaposan
tanulmányozta,
de
a
különböző
ismeretekből és megközelítésekből nem
született egységes alkotói látásmód.
Ennek legárulkodóbb jele az előadás
látványvilágának és színészi megjelenítésének ellentmondásossága.
A játéktér a színpad közepén elhelyezett
meredeken
hátrafelé
emelkedő,
deszkákból összerótt emelvény, amelynek egyes részei csapóajtókként, hidakként megemelhetők. Ez a semleges tér
nem tölti ki az egész színpadot; kétoldalt
fehér tüllfüggönyök lengedeznek. Am a fa
és a tüll itt nem fér meg egy-más mellett,
az egyik a természetességet, az ősi
jelleget, a másik a rafináltságot, a
keresettséget sugallja. A faplató számos
jelenet eljátszására alkalmas, de legalább
annyira alkalmatlan is : nehézkesek a
tárbontásmegoldások,
illúzióromboló,
sokszor
nevetséges
szituációkba
kényszerülnek a színészek az ügyetlen
szcenikai megoldások következtében

(például Kent kalodába zárása, a szikláról
leugrás stb.), vagy a szűk lépcsőkön, a
leszűkített járásokon való közlekedéskor.
A semlegesnek szánt térben archaikus kort
idéző jelmezekben jelennek meg a
szereplők, fejükön például olyan bőrből
készített fejdísz van, amely leginkább a
primitív népek isten-állat ábrázolásaiból
ismert agancsjelre emlékeztet.
A díszlet- és jelmezvilág tehát egyértelműen történelem előtti korba helyezi a
cselekményt, erre utal a rendezésben
bizonyos kultikus elemek hangsúlyozása is
(például a vér szerepe), de a játékmód nem
igazodik ehhez a látványvilághoz.
Közhely, de kénytelen vagyok leírni: a
Shakespeare-előadásoknak
egyszerre
három idősíkot kell érzékeltetniük, a történet idejét, a megírás idejét és az elő-adás
játékidejét. Á rendező ezek közül
valamelyiket mindig jobban hangsúlyozza,
mint a többit, ám ez természete-sen
konzekvenciákkal jár. Ha Rencz a történet
idejét akarja hangsúlyozni, s ezáltal kíván
példázatértékű mondandót közvetíteni a
mának, ezt megteheti, de akkor nem
csupán a látvány szintjén kell ezt
érvényesítenie, hanem a színészi játék
intenzitásában,
mélységében,
ősibb
indulatában is. Ehelyett olyan előadást
kapunk, amely korrekten megeleveníti a
darab meséjét, de adós marad a mű
mélyebb értelmezésével. A színészek csupán a darab primer jelentéssíkját érzékeltetik - úgy-ahogy -, az érzelmeket, az
indulatokat ki-ki képességei és beidegződései szerint csak illusztrálja, ennek
következtében a hűvös kívülállástól a
túlhajtott őrjöngésig különböző színészi
attitűdök jelennek meg egymás mellett
anélkül, hogy a figurák lényege, cselekedeteik mozgatórugója, érzelmeik indítéka
kifejeződne a színészi magatartásokban.
A békéscsabai színházban sincs, nem
alakult ki egy olyan belső társulatépítő, a
színészek művészi fejlődését szem előtt
tartó nevelő munka, amely minden társulat
életében
elengedhetetlen
lenne,
s
amelynek meg kellene előznie egy olyan
léptékű feladatot, mint amilyen a Lear
király. Éppen ezért nem elsősorban a
színészek hibáztathatók azért, hogy Learbeli alakításuk - szinte kivétel nélkül
vonatkozik ez mindenkire - meg sem
közelíti a szerepek megkövetelte bonyolultságot és mélységet.
Az önfeledt szórakoztatás mint cél elsődlegessé válását példázza, hogy három
színház is műsorára tűzte a Vízkeresztet,

Mol i é re: Tudós nők (debreceni Csokonai Színház). Sárközy Zoltán (Chrysale) és Hegedűs Erzsébet
(Philaminte)

pontosabban e többrétegű vígjátéknak
csak a komédiaszintjét bontotta ki.
Nyíregyházán Salamon Suba László
szuverén megközelítésében megpróbált
ugyan egyensúlyt teremteni a darab
komikuma és tragikuma között, de a két
réteg az előadásban élesen kettévált, s
míg a főszereplők identitászavarának ma
is aktuális tragikuma nehezen követhető
és következetlenül megvalósított rendezői
megoldásokban öltött testet, addig a
darab
bővérű
komikuma
hagyományosabb eszközökkel, de sodró erővel
érvényesült, ezáltal felborult a darab
egyensúlya a komikum javára. (Az előadásról a SZÍNHÁZ 1985. 1. számában
közöltünk
kritikát.)
A
Madách
Színházban a gondtalan és konfliktusmentes bolondozást még azzal is tetézték,
hogy dalbetétekkel tűzdelték tele az
előadást. (A SZÍNHÁZ 1985. 7. számában olvasható erről elemzés.)
Zalaegerszegen beavató színházi előadásként, tehát elsősorban a 13 - 1 8 éve

seknek készült a Vízkereszt. Alighanem
e korosztály érdeklődésének és befogadóképességének nem pontos felméréséből adódott, hogy ez az előadás már
dramaturgiai megoldásában is csak a komikus szál kibontására koncentrál, háttérbe szorítva a szerelmi bonyodalmat, s
teljesen elhanyagolva az egyes szereplők
sorsában rejlő tragikum megjelenítését.
Ez az egyszerűsítés már-már az eredeti
mű meghamisítását, s ezáltal a nézők
becsapását jelenti. A jól induló be-avató
színházi
program
alapkoncepció-ja
kérdőjeleződik meg ezáltal, hiszen
ezeknek az előadásoknak az lenne az
elsődleges célja, hogy ebben a nagyon
fiatal átlagéletkorú városban a színházzal
még csak ismerkedő fiatalokból neveljék
fel a jövő törzsközönségét. Ám ha a
színház redukált értékekkel traktálja a
középiskolás korú nézőket, akkor nemigen várhatja el, hogy a komplex színházművészetet igénylő és értő közönsé-

Lope de Vega: A kertész kutyája (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Fekete Gizi (Diana) és
Rácz Tibor (Teodoro) (MTI Fotó - Ilovszky Béla felv.)

ge legyen néhány év múlva. A beavató
színháznak ugyanolyan teljes színházi
élményt kell nyújtania, mint az estieknek, legfeljebb a darabválasztásnál, a játékstílus kialakításánál kell jobban figyelembe vennie a befogadók életkori sajátosságait.
A Vízkereszt esetében nem csupán a
komikus szálra leszűkített cselekmény
bántó, hanem az a játékmód is, amely
elsősorban külsődleges humorforrások-ra
épít. Lényegében üres színpadon játszanak a szereplők, csak néhány, változatosan elhelyezhető cserje képezi a díszletet; a növényzettel úgy sikerül osztani a
teret, hogy némi fantáziával a néző el
tudja különíteni magának a helyszíneket,
de amikor a Malvolio köré rakott bokrok
jelképezik az udvarmester zárkáját, az egy
másfajta absztrahálást köve-telne. Ebben
a - különben itt is tüllökkel határolt térben kitömött hasú, bohócruhás vagy
csiricsárén öltöztetett, karikatúraszerűen
elrajzolt figurák jelennek meg, s
harsányan,
hangoskodva,
túlzó
gesztusokkal, nemegyszer rossz ízű
kabarészinten (például a részegség
ábrázolásakor) komédiáznak. Hiába természetesek megjelenésükben, játékukban a
fiatal szereplők - Viola és Sebastian
alakítói -, nem képesek ellensúlyozni a
mindent elsöprő bohóckodást. A rendező,
Halasi Imre az előadás végén, amikor
Malvolio átkozódva távozik, megpróbál
komorabb hangot is meg-pendíteni, de az
általános jókedv közepette hiába tesz meg
minden tőle telhetőt Pálfi Zoltán, senki
nem veszi - nem veheti - komolyan az
addig gügyének ábrázolt figura helyzetét.
Az évad több előadásában láthattunk
olyan megoldásokat, amikor a jelmez
méretével, eltúlzásával jellemeztek egyegy figurát, vagy amikor álarcot viseltek a
szereplők. De többnyire a színész
mozgása, tartása, viselkedése nincs össz-

hangban a külső megjelenésével. Ha
például Böffen Tóbiás irreális méretűre
van kitömve, akkor a színésznek nem
csupán egyes szituációkban kellene
ügyelnie arra, hogy mozgása megfeleljen
a figura külső képének, s ha Keszeg Andor figurája olyan, hogy abból tipegő
járás következik, akkor a színész nem
felejtkezhetik el erről, s nem szökellhet
időnként nagyokat - kivéve, ha a figurából való kilépésnek dramaturgiai vagy
egyéb funkciója van.
Barokk komédiák

A színházak egy része a zenés vígjátékok
mellett vagy helyett nemes irodalmi
művekkel (is) igyekezett szórakoztatni.
Goldoni Két úr szolgáját például három
színházban
játszották
(Debrecen,
Miskolc, Várszínház), s emellett egy
kevésbé ismert darabját (Nem minden-napi
házasság) Kecskeméten mutatták be. A
Goldoni-széria mellett Moliére, Calderón
és Lope de Vega egy-egy víg-játéka is
műsorra került.
Debrecenben Kazán István vendég-ként
állította színre a Tudós nőket. A szín-padot
nem falak határolják, hanem le-lógatott
vászoncsíkok, amelyek minden szellőtől
lengedeznek, s ezen az imbolygó „falon"
olyan tizenhetedik századi stílusú portrék
függnek, amelyek ismert, de nem
tizenhetedik
századi
személyeket
ábrázolnak (híres magyar színészek híres
szerepeinek képei). A játékteret kasírozott
könyvhalmok borítják el, bútorok helyett
ezek az asztalok, az ülő-alkalmatosságok.
A múlt századi színjátszást idéző kasírozott elemek s a néhány évtizede még
újnak számító jelzéses díszlet egyvelege
összecseng a színészi játék heterogenitásával. Ahány színész, annyiféleképpen
közelíti meg figuráját. Hegedűs Erzsi egy
ma már alig látható régi színészi

iskola egyik utolsó képviselője, s mint
ilyen, félelmetes erejű, csodálni való
alakítást nyújt Philaminte szerepében.
Megszólalásai, gesztusai, önmagában zárt
alakítása a darab többi szereplőjétől
gyökeresen eltérő, teljesen más világot
képvisel, az ő figurájára építve egészen
különleges és mai előadást lehetett volna
létrehozni. Am a rendező nem figyelt fel
erre a lehetőségre, s hagyta (vagy
inspirálta?), hogy a produkció általános és
erőszakolt
komédiázásba
fulladjon.
Csupán Sárközy Zoltán igyekezett belülről
építkezni, kibontva Chrysale figurájában a
jellemkomikumot s az ebből következő
tragikumot. A többiek jól-rosszul egy-egy
típust külsődleges eszközökkel próbáltak
meg-mutatni, s az egy-egy helyzetben
rejlő komikumot a mindenáron való nevettetés szándékával s nem mindig nemes
eszközökkel kiaknázni. Különösen zavaró
volt - ami egyre több más elő-adásban is
tetten érhető -, hogy nincs kontaktus a
szereplők között, a színészek a nézők felé
fordulva mondják szövegüket, nem
találkoznak a tekintetek, nincs reagálás, a
szereplők mondatai, tettei nem a partner
megszólalásaira, cselekedeteire adott
válaszok, hanem csak ön-magukban
léteznek,
vagy
egy-egy
rendezői
instrukcióból fakadnak. Mivel a szereplők
viselkedését, viszonyait, cselekvését nem
a helyzetek logikája, nem a figurák
lélektani motivációja, nem a drámai
erőtérben elfoglalt helyük szabja meg,
nincs folyamata, íve sem a szerepeknek,
sem az előadásnak, a mozzanatok
esetlegesek, nem épülnek be az elő-adás
szerkezetébe, nem válnak egymás-ra
vonatkoztathatóvá, ezért jobb eset-ben a
mű
felszínét
képes
az
előadás
megjeleníteni - azt is csak a szöveg
szintjén -, és nem tud a mához szólni.
Calderón nálunk nem túl gyakran
játszott szerző, éppen ezért eseménynek
számíthatott az Úrnő és komorna című
vígjátékának veszprémi bemutatója. Az
előadás azonban csalódást okozott.
Tömöry Péter rendezéseiben nem először
tapasztalható az a máshol is gyakran
megfigyelhető jelenség, hogy túlmozogják, túljátsszák az előadást. Ez a víg-játék
nagyon is lényeges, ma is aktuális
kérdésekről szól, arról - amiről például a
Katona József Színház Kleist-bemutatója,
az Amphitryon is -: az identitás-zavarról,
arról, hogy mitől olyan az ember, amilyen,
mitől lehet valaki a világ szemében úrnő
vagy komorna; átlépheti-e az egyén
énjének korlátait,

lehet-e úrnőből komorna vagy komornából
úrnő anélkül, hogy személyiségét feladná.
A sok bonyodalmat felvonulta-tó verses
játék könnyedén, játékosan közelíti meg
ezt a bonyolult témát, de egy mai
előadásban semmi esetre sem fedheti el a
cselekmény fordulatossága a szereplőkben
lezajló felismerések lényegét.
A veszprémi előadás megelégedett a
felszín megmutatásával. Bakó József
primitív, csúnya és rosszul funkcionáló
jelzett díszlete egy mostohán kezelt
gyerekelőadásnak is szégyenére válna.
Sem a helyszínt nem jelzik, sem hangulatot nem sugároznak, sem használható
játékteret nem képeznek. Az előadás
egyes, mindenekelőtt jelenetátkötő részei
mintha ehhez a díszlethez igazodná-nak,
amikor furcsa, szürreális alakok népesítik
be a színpadot. Ezektől az epizódoktól
azonban gyökeresen különbözik az
előadás egésze, amelyben viszont a darab
bonyodalmainak kiélezése, felfokozása
válik hangsúlyossá. A kergetőzések,
csetlés-botlások, fenékbe rúgások, hasra és
ülepre esések, a torzított vagy beszédhibás
szövegmondás mint humorforrás uralja az
előadást, azaz felerősödik a triviális
humor, s el-vész a szereplők egyéni sorsa.
Előtérbe kerül a parasztok és szolgák
világa, és háttérbe szorul a főszereplő,
Diana hercegnő belső drámája. S bármily
ki-tűnő clownteljesítményt is nyújt Csák
Zsuzsa, Balogh Tamás és Bakai László, ez
nem kárpótolhat azért, hogy kidolgozatlan
a Koszta Gabriella által játszott Dianafigura, illetve hogy adós marad a
produkció a darab kínálta komplexebb
értelmezéssel.
Hogy lehet másként is, a mű minden
szépségét és mélységét, játékosságát és
szomorúságát megelevenítő, a színész
művészetét kibontakoztató előadást is
teremteni, arra példa a zalaegerszegi Lope
de Vega-bemutató, a Babarczy László
rendezte A kertész kutyája. Szegő György
díszlete telitalálat: az első fel-vonásban a
színpadot
uraló
lépcsősor
számos
játéklehetőséget nyújt, a belső helyszínek
ábrázolásakor áttört falak kínálnak a
szimultán játékhoz jól elkülöníthető, mégis
átjárható tereket, a második felvonásban
pedig egy apró szökő-kút egyszerre teszi
hangulatossá és perszifikálja is a barokk
terecskét - s magát a műfajt. Babarczy hitt
a darabban, nem akart mindenféle
külsődleges
esz-közzel
mindenáron
nevetést kicsikarni a közönségből, hagyta,
hogy érvényesül-

Fekete Gizi (Lady Milf ord) és Maronka Csilla (Lujza) az Ármány és szerelem zalaegerszegi előadásában
(Keleti Éva felv.)

jenek a Gáspár Endre fordította versek, a
romantikus fordulatú mese, kibontakozhasson a szereplők jelleme és sorsa, a
néző azonosulhasson a neki kedves
figurákkal, meghatódjon és nevessen, s
boldogan örüljön a happy endnek.
Ugyanakkor egy kicsit kívülről is lát-tatja
Lope de Vega világát, mintegy brechti
módszerrel a színét és visszáját is
megmutatja a szituációknak, a szereplők
életének. Ezt már a szereposztás is elősegíti, ugyanis a rendező Rácz Tibornak
és Szalma Tamásnak eddigi szerepeik-kel
ellenkező karakterű feladatot adott. Az
utóbbi időben főleg hősszerepeket játszó
Szalma lett Tristan, az inas, és az elmúlt
években túlnyomórészt zenés darabokban
és vígjátékokban sikert ara-tó Rácz a
szerelmes Teodoro. Így mind-két figurát
sikerült nem szokványos jel-legűvé
változtatni : Rácz szerelmes epekedése
egy kicsit idézőjelbe kerül, Szalma
csetlés-botlása, kópésága, csel-vetései
viszont fensőbbséget sugárzó tartással
párosul. Fekete Gizi Diana grófnője szép
és okos, másokat gyötrő és érzéseinek
kiszolgáltatott ízig-vérig nő, aki úgy
bonyolítja a cselekményt, akár egy
vérbeli intrikus, ám alig várja, hogy
valakinek megadhassa magát. A három
főszereplő - s a többiek - tökéletes
együttest alkotnak, minden akciójuk a
szövegből bomlik ki, nincs egyetlen
fölösleges, a textustól és a szituációktól
idegen rendezői vagy színészi gag, nem
csupán a helyzetek komikumát érvényesítik, hanem hol a verssorok megbontásával, hol a rímek kicsengetésével, hol
egyéb játékkal a szöveg humorát is.
Babarczy ügyel arra, hogy az előadás
szigorúan a Lope de Vega-i történet
közegében maradjon --- olyan ritka örömben is része lehet a nézőnek, hogy a szereplők tudják, hogyan kell járni, leülni,
viselkedni a jelmezükben -, tehát illúziót
teremt, de ezt azonnal vissza is

vonja, azt is érezteti, hogy valami olyat
látunk, ami csak játék -- de nagyon jó
játék.
Schiller
A kertész kutyája arra is példa lehet, hogy

hogyan játszhatók a romantikus darabok,
míg a valóban romantikus művek
előadásában ennek a megközelítési
módnak nyomaival sem találkozhatunk.
Három színház is játszott Schillerdarabot: Szegeden és Zalaegerszegen az
Ármány és szerelmet, Győrött a Stuart
Máriát mutatták be. Ezek az elő-adások -de az utóbbi évek egyéb romantikusdráma-interpretációi is - azt
mutatják, hogy a mai magyar színház-nak
nincs kulcsa a romantikához. A nemzeti
színházbeli Victor Hugo-dráma, A
királyasszony lovag/a egy több mint húsz
évvel
ezelőtti
siker
lényegé-ben
változatlan szellemű felújítása, ami mára
kissé poros, retorikus múzeumi előadás, a
Schiller-bemutatók pedig színjátszásunk
legrosszabb hagyományait magukba
sűrítő produkciók. A szélsőséges figurák
végletes érzelmeit nem tudják korszerű
eszközökkel ábrázolni a rendezők, a
színészek, pedig az utóbbi években
határozottan nő a közönség romantika
iránti igénye, a szín-házaknak tehát
szembe kell nézniük a romantika mai
színpadi megjelenítésé-nek problémáival.
Zalaegerszegen beavató produkció-ként
némileg rövidítve, tömörítve játszották az
Ármány
és
szerelmet.
Merő Béla
elsősorban a Ferdinánd és Lujza közötti
kapcsolatra, valamint a Lady Milford
alakjára koncentrált; Nádházy Péter és
Maronka
Csilla
tisztán,
egyszerű
eszközökkel, az igazi és nagy érzelmeket
szabadon szárnyaltatva ábrázolta a fiatalok szerelmét, s Fekete Gizi nemes egyszerűséggel adta vissza a Lady drámáját.
Am az események szempontjából a

Kancellár, Wurm, Millerék szerepe is
kulcsfontosságú. Ezeknek a szerepeknek
az alakítói viszont mintha a figurák
karikatúráit mutatták volna fel, olyan
hamisan,
harsányan,
motiválatlanul,
csupán szerepklisék csillogtatásával játszottak. Komolytalanná vált az előadás,
mivel mindaz, ami a drámát élteti, az
nevetségessé törpült, s ebben a közeg-ben
a fiatalok tiszta szerelme sem lehetett elég
drámai erejű. A szituációk ugyan nyomon
követhetők az előadásban, de a színészek
egy része képtelen volt hitelesíteni azokat.
Szegeden még a szituációk sem voltak
tisztázva, kielemezve. A forgószínpadra
szerelt díszletek szegényesek, kortalanok
és funkciótlanok. (A Kancellár szobájában
csak oldalazva lehet átaraszolni a fal és a
bútorok között, a Lady jeleneteinek
színhelye ezzel szemben rész-ben
behatárolatlan, a járásirányok zavarosak
benne, Millerék lakásában az ajtó fordítva
működik
stb.)
Pethes
György
rendezésében a minimális végiggondolás,
rend sem fedezhető fel. Nem lehet számon
kérni a figurák jellemzését, a szituációk
kidolgozását, a feszültség megteremtését
ott, ahol az sincs eldöntve, hogy ki honnan
jön be, s merre távozik, hogy hol van az
egyes terek határa, hol van a kint és a
bent. (A Ladynél fent jelentik be
Ferdinándot, aki lent hátulról lép be; a
fiatalok Millerék konyhájából jönnek elő,
de hogy miként kerültek oda, nem tudni;
át lehet sétálni az egyik jelenet
helyszínéről a másikba; a Kancellár és fia
a díszletek által ki-

metszett térrészen kívül találkozik egymással - de hol? - stb.) Ilyen körülmények
között szinte természetes, hogy a
színészek régi, jól-rosszul bevált manírjaikra hagyatkozva próbálnak létezni a
színen, sőt e manírokat még fel is erősítik. Csupán a Lujzát és Ferdinándot
játszó két színésznek (Janisch Eva és
Kőszegi Ákos f. h.) voltak hihető és elfogadható pillanatai, mindenekelőtt az
utolsó jelenetükben.
Győrött a hatalmas színpad egyszerre
jelent korlátlan lehetőségeket és megoldhatatlan akadályokat a prózai darabok
színre állításakor. A Stuart Mária díszletei
olyan
rendszerben
csúsztathatók
egymásba, mint a játék kockák. A harmadik felvonás parkjelenetében a teljes
színpad nyitott, csak hátul osztja ketté
magasságában egy híd a teret; a második
és a negyedik felvonásra egy Erzsébet
környezetét ábrázoló „dobozt" engednek
le, s így szűkül le a tér, illetve az első és
az ötödik felvonásban egy még kisebb
„doboz", Mária előszobája ereszkedik az
előzőbe. Az ötlet szellemes, a kivitel
viszont magyar módra snassz, a falak
nincsenek
kellőképpen
kimerevítve,
minden ajtónyitásra imbolyognak, az
ajtók hol működnek, hol nem, a
berendezés szegényes stb.
Érthetetlen az az ellentmondás, ami
Emőd György rendezői elképzelése és a
megvalósított előadás között jött létre. A
műsorfüzetben közölt műhelynaplóból
kitűnik, hogy Emőd pontosan látja, mi a
dráma
mai
színpadra
állításának
nehézsége, de azt is, ami itt és most ér

Schiller: Stuart Mária (győri Kisfaludy Színház), Fekete Tibor (Talbot) és Baranyai lbolya (Erzsébet)
(Matusz Károly felv.)

dekessé, izgalmassá teheti e darab
bemutatását, s érzékenyen elemzi a
figurák egymáshoz való viszonyát, egyéni
tragédiáját. A vélhetően maga végezte
dramaturgiai beavatkozás is az elemzés
nyomán készült, számos költői, ám retorikus, a drámai kifejletet hátráltató részt jó
érzékkel húzott ki, hogy ezáltal Máriára,
Erzsébetre, illetve az őket támogató
szereplők személyére, gondolataira és
konfliktusaira kelljen összpontosítanunk
figyelmünket.
Az előadást azonban már nem jellemzi
ennek az előkészítő munkának a
gondossága, átgondoltsága. Annak, hogy a
dráma szövege a konfliktusok lényegére
van lecsupaszítva, az a következménye,
hogy az egyes figurák is re-dukáltakká
válnak, s ezt a tendenciát a rendező még
fokozza. Alighanem Emődtől idegen a
romantika szárnyalása, avagy színházi
állapotainkat ismerve tisztában van azzal,
hogy milyen színészi gátjai vannak a
romantikus darabok megjelenítésének,
ezért kívánta szikárabbá tenni a művet.
Am a győri előadás a beavatkozás
következtében nem keményebbé vált,
hanem
leegyszerűsítetté,
előre
kiszámíthatóvá, azaz érdektelenné.
Különös, hogy a színészmúltú rendező
színpadán mennyire kidolgozatlanok az
alakítások. Az előadásból hiányzik a
természetesség. Patetikus hang-vétel,
szavalás, teátrális pózok, a férfiaknál
összehúzott szemöldök, felvetett áll, egyik
lábat előrehelyezett állás, a nőknél az
önsajnálat a legjellemzőbb színészi
jegyek. A színészek legtöbbje nagyon
nehezen birkózik meg a Kálnoky Lászlófordítás verseinek zeneiségével, rendkívül
sok
a
bántó,
hamis,
lélektelen
megszólalás,
a
szöveg
helytelen
értelmezése.
A legegységesebb alakítás Baranyai
lbolya Erzsébete, bár a dramaturgirendezői beavatkozást az ő figurája is
megsínyli: a színésznőnek elsősorban az
összeszorított szájú, kemény, akaratos
királynőt kell érzékeltetnie, s hát-térbe
szorul alakításában a nő.
Amerikaiak
Békéscsabán Udvaros Béla aktív pályafutásának lezárásaként Tennessee Williams Orpheusz alászáll című drámáját
rendezte meg. Bár a rendező szerint ezt a
drámát művészi alkatához nagyon
közelinek érzi, a mű színpadra állítása ezt
csak részben igazolja. Williams darabjai
nem könnyen adják meg magukat.
Realizmus és költőiség, brutalitás és sej-

telmesség, az apróságok, látszólag érdektelen dolgok hosszas kifejtése és a lényeges momentumok szűkszavú, szemérmes
jelzése vagy elhallgatása egyszerre és
együtt jellemzik műveit. Ha bármely
összetevő hiányzik, csak előadástorzó születik. Békéscsabán nem sikerült a darabot a
maga összetettségében kidolgozni.
Már a díszlet- és jelmezvilág is zavart
keltő. A színpadtér kiismerhetetlenül
kusza: nem tudni, hogyan kapcsolódik a
megnyitásra váró cukrászda vagy Val
kuckója a bolti eladótérhez, miért nincs a
cukrászdának rendes ajtaja az utcára, miért
egy palló jelképezi az utcát, amelyen alig
lehet közlekedni, miért vezet magas és
kacskaringós lépcső a lakásba (hatásos a
férj felvánszorgása ezen, de nevetségesen
irreális helyzetbe kerül a mozogni alig
tudó Torrance, amikor feleségét és annak
szeretőjét tetten akarja érni, s a színész a
figura halálos betegségét feledve kénytelen
lerohanni a lépcsőn, hogy a pillanat
feszültsége ne hamvadjon el egészen),
miért követ-kezetlenek a járások, miért
lehet ott is ki- vagy besétálni, ahol nincs is
kijelölt járás. A jelmezek anyagukban és
stílusukban heterogének, a szereplőknek
többnyire a legnyilvánvalóbb jellemvonását vagy pillanatnyi állapotát tükrözik a
legkézenfekvőbb és direkt módon. (Carolt,
míg rosszlány, alig fedi valami, amikor
kiderül, hogy ő lesz Val útjának folytatója,
már decensen van felöltöztetve, a varázslót
A nagy indiánkönyv illusztrációi alapján
öltöztetik stb.)
Az előadásban csak Val és a Lady kapcsolata van kidolgozva, alighanem Barbinek Péter és Felkai Eszter aktív színészi
közreműködésének is köszönhetően. A
többi szereplő közötti viszonyt csak jelzik.
Elmaradt a kritikus szöveggondozás és
dramaturgiai
munka,
emiatt
olyan
jelenetek születtek, amelyek eleve suták
vagy nevetségesek (a Lady és volt
szerelmese, David közötti, dramaturgiailag
képtelen helyen levő beszélgetés, a seriff
feleségének
beállítása,
a
varázsló
szerepeltetése stb.). Nem sikerült a
Williams-drámákra jellemző fojtott légkör,
a
tragédia
kikerülhetetlen
bekövetkezésének érzékeltetése, emiatt a
két főszereplő egymásra találása és
egymásba kapaszkodása is veszít erejéből.
Teljesen hiányzik az előadásból a poézis,
és didaktikus - s részben ért-hetetlen rendezői megoldás az, hogy Val csak
imitálja a gitározást, s hang-szórón hol
gitár-, hol együttes-zenét hallunk, ráadásul
varietéfényben.

O'Neill: Egy igazi úr (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Inke László és Barta Mária (Keleti Éva felv.)

Ez a bemutató számos általános érvényű kérdést vet fel: milyen szempontok
szerint alakítják a vidéki színházak a
műsorukat, mennyire veszik figyelembe a
színházak vezetői közönségük befogadókészségét, a társulatok összetételét, a
társulat és a közönség fokozatos terhelését, az egyes színészi pályák tudatos
alakítását?
Ezekre a kérdésekre Zalaegerszegen
némileg talán biztatóbb válaszokat lehet
adni, mint másutt. Kétségtelen, hogy
távolról sem kifogástalan alkotás a Ruszt
József rendezte Egy igazi úr, O'Neill
drámájának előadása. De pontosan
beleillik egy távlati koncepcióba. Egy
fiatal társulatnak s egy a rendszeres
színházi élettel barátkozó közönségnek
egyaránt találkoznia kell olyan alkotásokkal, amelyek fokozatosan gazdagítják
a művészek és a befogadók felkészükségét, még akkor is, ha ezek az
alkotások nem mindig hibátlanok. Zalaegerszegen kitapintható az a törekvés,

hogy a közösségi játékformákon keresztül
olyan stiláris, szakmabeli isme-reteket
szerezzenek a játszók, amelyek később a
nagy, pszichológiai alapozottságú drámák
megoldásakor
kamatoz-nak.
Nem
véletlen, hogy a színház mű-során eddig
nem szerepelt Csehov vagy Ibsen, de az
sem véletlen, hogy az ezekhez vezető út
egyik állomása az Egy igazi úr.
Á társulat fiatalságából adódik, hogy a
darab főszerepére vendéget kellett
hívniuk. (Az is igaz, hogy nem csak ebben a társulatban nincs, hanem másutt is
alig akad olyan színész, aki meg tudna
birkózni Cornelius Melody szerepével.)
Ebben a vendégszereplésben rejlik az
előadás nagy buktatója. Khell Csörsz-nek
a szerző instrukcióit maximálisan
figyelembe vevő realista díszlete kitűnő
játéklehetőséget biztosít a színészeknek.
(Ilyen díszlet manapság, a különböző
fokú stilizációk korában eleve ritkaság, s
ha jól meggondolom, a zalaegerszegi

színház eddigi évadjaiban sem igen fordult
elő.) Ruszt József hallatlanul érzékenyen
és pontosan bontotta ki a Melody család
tagjainak
öncsaláson,
álmokba
menekülésen vagy megalázkodáson alapuló viszonyait, az egyes figurák saját
drámáját. Am minden azon múlik, ki
játssza a családfőt, Corneliust, s az
mennyire képes ennek a rendkívül bonyolult, a múltjából élő, a jelen realitásaival szembenézni nem tudó vagy nem
merő, a körülötte levők életét pokollá tevő, mégis szeretnivaló, erős és ellágyuló,
önmagának is hazudozó és büszke, szeretetre vágyó és megszégyenülő embert.
A színház Inke Lászlót hívta meg a
szerepre, aki a figura külső jellemzését
becsülettel megoldotta, de adós maradt
Cornelius összetettségének ábrázolásával.
(A bemutatón ráadásul súlyos szövegproblémákkal küzdött, s ez kihatott
partnerei játékára is!) Mivel Cornelius
mellett lányának, Sarának a drámája a
legerőteljesebb, s mivel Sara jelenetei-nek
többsége az apával zajlik, Deák Éva
alakítása erősen függ Inkéétől. Deák Éva
alakuló pályáján fontos fel-adat Sara
szerepe, de akárcsak Inkénél, nála is
elsősorban a szerep felszíni rétege jelenik
csak meg. (Ahogy Inke játékára
beszédbeli modorossága nyomja rá a
bélyegét, úgy Deák Eva éneklő beszédmódja hat zavaróan.
A legteljesebb alakítást a darab két
jelentős női szerepében Falvay Klára és
Barta Mária nyújtja. Falvay Deborah Sara szerelmének anyja - szerepében
mutatkozott be Zalaegerszegen. A lényegében zárt jelenetében világosan körvonalazott, sokszínű alakot formál meg,
aki elutasítja ugyan Cornelius közeledését,
de élvezi is a helyzetet, s mindvégig
tudatos, hideg asszony. Barta Mária Nora
Melody szerepében tökéletesen valósítja
meg azt az O'Neill-i drámákból oly
ismerős típust, aki a bántás, a
kiszolgáltatottság ellenére is biztos támasza társának a legrosszabban is, s aki
szelíd erőszakkal küzd a család széthullása ellen - mindhiába. Barta Mária
nem látványos eszközökkel dolgozik;
bölcsen, az életet és az embereket ismerve
és megértve, segítőn és megbocsátón
létezik a színpadon. Az ő intenzív színpadi
sugárzása teszi eseménnyé az előadást.
S az a szakmai tudás, alázat és tenniakarás hozhat némi bizakodást a jelenlegi
vidéki - s magyar - színházi életbe, amely
az ő és a hozzá hasonló alkotók művészi
munkáját s életét meghatározza.

NOVÁK MÁRIA

Lehetőségek válaszútján
A nyíregyházi színház évadjáról

Negyedik évadját zárta a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház. Meggondolatlanság lenne eddigi működésének rövid
időszakáról
túlzó
következtetéseket
levonni, de érdemes szemügyre venni,
hogy az első lépések után merre tájékozódik, milyen útra próbál, akar, kíván
lépni legfiatalabb színházaink egyike.
A kérdés most különösen aktuális.
Színházainkban ugyanis megjelent a
gazdálkodás szelleme, és vészharangot
kongatva hirdeti, hogy immár csak
zenével, tánccal, könnyű mulatsággal
lehet becsalogatni a nézőket. Am az arra
érdemeseknek megsúgja a titkot : másként
is meg lehet tölteni a nézőteret - arról kell
szólni izgalmas színházi nyelven, ami
valóban érdekli az embereket. Ezzel a
Janus-arcú szellemmel birkózik jó néhány
színházunk, köztük a nyíregyházi is,
kipróbálva sugallatait.
Így aztán az első három évadban igen
vegyes értékű és színvonalú elő-adások
születtek. Pedig emlékezünk még az
elkötelezett programot ígérő meg-nyitóra:
Vörösmarty Csongor
és
Tündéjének
bemutatására.
De
az
inkább
a
színháznyitó tradíciókhoz való ragaszkodást, nem pedig a klasszikus és a magyar értékek konzekvens felvonultatását
jelentette. A drámairodalomból jobbára a
legkézenfekvőbbeket
emelgették
ki
(Braginszkij-Rjazanov, Platón, Hernádi
Gyula, Moliére, Palmiro-Kálmán, Móricz
Zsigmond, Tamási Áron). A második
évadban a világirodalom klasszikusaiból
„még csak" Dumas-ra és Shaw-ra tellett,
de bemutatóinak felét már a magyar
szerzők (Csák Gyula, Krúdy, Maróti,
Muszti-Dobai) műveiből válogatta össze.
A harmadik nekifutásban Shakespeare és
Albee neve is felkerült a szín-lapra,
Sarkadi és Németh László drámáinak
előadása mellett új drámaírót avatott a
színház, mégpedig hazai témával: Balázs
Józsefet Bátori adventjével.
A színház 83-84-es évadjában már
kiformálódott az a sajátos műsorrend, ami
a vidéki színházakra jellemző. A vidéki
színházaknak
ugyanis
nagyjából
olyanfajta vegyes programot kell kínálniuk a közönségnek, amelyet a „munka-

megosztással" működő pesti színházak
összessége tud nyújtani a főváros lakosságának. Vidéken egyetlen színháznak
kell feltálalnia a musicaltől kezdve a
szalonvígjátékon át a klasszikus tragédiáig
mindent, nem is beszélve a gyermekeknek, a tinédzsereknek szóló előadásokról és egyéb művelődéspolitikai
elvárások teljesítéséről. Egyfelől igen
szűkre szabott keretek között mozoghatnak az évad tervezői, hiszen a szín-padi
művek minél szélesebb skáláját kell
minden évadnak reprezentálnia; másfelől
viszont szabadon válogathatnak két és fél
ezer év összes létező színpadi alkotásaiból
(különösen, ha a jogdíjakra szükséges
devizakeretek ezt lehetővé teszik). Ezért
egy
vidéki
színház
műsorának
megítélésekor
elsődleges
szempont:
milyen gondolati és esztétikai értékű
művek, milyen arányban kerülnek egymás
mellé. A színházi vegyes-tál esetleg
könnyen emészthető falatokból áll, netán
összeegyeztethetetlen ízei miatt elveszi a
fogyasztók gusztusát, avagy többféle,
drága alapanyagból készített, tápláló
szellemi lakomára invitálja a közönséget.
A nyíregyházi színház - a vidéki
színházakhoz hasonlóan - a szabadság
felismert szükségszerűségének dialektikájával állította össze évadait, azzal a
tapogatózó óvatossággal, hogy kikémlelje
a színházba járók ízlését, teherbíró
képességét, s netán meghódítsa azokat is,
akik nem számítottak eddig a teátrumi
szórakozás hívei közé.
Persze az igazságnak tartozunk azzal,
hogy az új színház és társulat nem egy
szellemi sivatag közepébe csöppent.
Nyíregyházán korábban is volt színészek
számára játékhely; a debreceni szín-ház
kihelyezett állomásának tekinthette a
szomszéd megye székhelyét, és gyakran
látogatták más társulatok is Szabolcs
városait. A felújított épület megnyitásával
és az állandó társulat beköltözésével
mégis új fejezet kezdődik a nyír-egyházi
színháztörténetben. Színház és város,
társulat és közönség kölcsönösen egymás
arculatára
formálhatják
önmagukat,
megértő barátokként, vitapartnerek-ként
párbeszédet
folytathatnak
közös
dolgaikról, egymáshoz hajlítva vagy
ütköztetve igényeiket, gondolataikat.
Az 1984-85-ös szezonra új vezetők Léner Péter igazgató-főrendező és
Salamon Suba László vezető rendező kerültek a színház élére. A szerencsés
kézzel vagy biztos szemmel szerződtetett
fiatalokkal megerősödött társulat joggal

