
színház eddigi évadjaiban sem igen fordult
elő.) Ruszt József hallatlanul érzékenyen
és pontosan bontotta ki a Melody család
tagjainak öncsaláson, álmokba
menekülésen vagy megalázkodáson ala-
puló viszonyait, az egyes figurák saját
drámáját. Am minden azon múlik, ki
játssza a családfőt, Corneliust, s az
mennyire képes ennek a rendkívül bo-
nyolult, a múltjából élő, a jelen realitá-
saival szembenézni nem tudó vagy nem
merő, a körülötte levők életét pokollá te-
vő, mégis szeretnivaló, erős és ellágyuló,
önmagának is hazudozó és büszke, sze-
retetre 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 szö-
vegproblémákkal 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 beszéd-
módja 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 lé-
nyegében zárt jelenetében világosan kör-
vonalazott, 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 tá-
masza társának a legrosszabban is, s aki
szelíd erőszakkal küzd a család szét-
hullása 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 tenni-
akarás 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. Meggondo-
latlanság lenne eddigi működésének rövid
időszakáról túlzó következtetéseket
levonni, de érdemes szemügyre venni,
hogy az első lépések után merre tájé-
kozódik, 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 ragasz-
kodást, nem pedig a klasszikus és a ma-
gyar 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 kínál-
niuk a közönségnek, amelyet a „munka-

megosztással" működő pesti színházak
összessége tud nyújtani a főváros lakos-
ságának. Vidéken egyetlen színháznak
kell feltálalnia a musicaltől kezdve a
szalonvígjátékon át a klasszikus tragédiáig
mindent, nem is beszélve a gyer-
mekeknek, a tinédzsereknek szóló elő-
adásokról és egyéb művelődéspolitikai
elvárások teljesítéséről. Egyfelől igen
szűkre szabott keretek között mozog-
hatnak 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 dialekti-
kájával 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



bízott önmagában és közönségében, amikor
az idei évadra nívósabb és homogénebb
programot hirdetett meg. Kifogástalan
műfaji arányokban sorakoztatta fel a
tragédia és a komédia különféle változatait,
monodrámával, szatírával, abszurddal és
kabaréval színesítve a hagyományos
műfajokat - a drámai égtájak szerint is
tetszetős meg-oszlásban: négy klasszikus
(Shakespeare: Vízkereszt vagy amit
akartok, Schiller: Turandot, Gogol:
Kártyások, Dosztojevszkij : ördögök), két
XX. századi világ-irodalmi (Robert Bolt:
Kinek se nap, se szél, Athayde: Madame
Marguerite), két szovjet (Zorin: Varsói
melódia, Arbuzov; Én, te, ő), öt magyar
bemutató, s ebből három ősbemutató.
Színpadi szerzővé avatta Ratkó József
költőt, magához kötötte második darabjával
Balázs Józsefet, és helyet adott Kolozsvári
Papp László darabjának.

A műfaji változatosság megvalósításá-
hoz kiváltképp az évad közepére elkészült
stúdióterem megnyitása járult hozzá.
Ezáltal nem csupán a bemutatók számát
emelhették a korábbi nyolc-tízről
tizenháromra, hanem újszerű lehetőségek
nyíltak a rendezők és színészek számára a
szokásostól eltérő színpadi terek meg-
teremtésére, megismerésére, a nézőkkel
való közvetlenebb, olykor testközeli
kontaktusok kipróbálására, színházi kí-
sérletek megvalósítására. Hazai és kül-földi
tapasztalatok szerint a nagyszín-ház és
stúdió együttese megsokszoroz-hatja a
színház adottságait oly módon is, hogy
birtokba veheti a modern dráma-
irodalomnak azt a részét, amely a hagyo-
mányos színháztérben jószerivel bukásra
van ítélve, kísérletezhet a színész és néző
hagyományos kapcsolatának meg-újítására,
alkalmat nyújtva a drámai alkotások
újrafogalmazására.

A stúdióterem megnyitása fel is szította
a rendezők kísérletezőkedvét: itt került
színre Athayde monodrámája, Arbuzov
kamaradarabja, aztán kávé-házi asztalokkal
rakták tele a helyiséget, hogy „békebeli"

kabarészámokon nosztalgiázhassanak a
nézők; a Dosztojevszkij-regény
adaptációjához pedig keresztben-hosszában
fentről lentig beépítették majd' az egész
termet. Hasonló gyönyörűséggel vette
birtokba a közönség is a stúdiót, még ha -
például a Dosztojevszkij-mű esetén - nem
is részesülhetett világosan értelmezett és
aktualizált interpretációban.

Ilyen színházi adottságok mellett -
vélekedhetnénk - igazán könnyű megál-

László rendező Kolin Péter dramaturg
segítségével egyszerre akarta a mese is-
mert figuráival és fordulataival lebilin-
cselni a fiatalabb korosztályokat, a halá-
los szenvedély mítoszával megragadni a
felnőtteket.

Herzum Péter színpadképe - a fantázia-
dús díszletek és jelmezek, a stilizáltsá-
gukban pontos kínai motívumok - va-
rázslatos keleti hangulatot árasztottak. A
Puccini operájából válogatott részletek
pedig aláfestették vagy „kizengették" a
történet izgalmas pontjait. Ebben a
pompázatos távoli világban jelenik meg a
kisemmizett legkisebb királyfi - Kalaf -,
akivel feltétel nélkül azonosulni tudunk,
hiszen a szépség, jóság, igazságosság
egyetlen letéteményese, akaratát egyetlen
célra összpontosítani képes drámai hős. A
tarka mesevilágban a commedia dell'arte
ismert figurái, Truffaldin, Pantallon és
Brighella móka- és játék-mesterek
szövögették cseleiket össze-kacsintva a
nézőkkel.

Az előadás valóban élvezetes volt,
legfeljebb a történet tragikus árnyalatait,
mélységeit nem tudta igazán megsejtetni.

Simor Ottó, Berki Antal, Horváth
István, a három mókamester clownos
mozgása, mimikája derültséget keltett a
gyermekek körében. Juhász György és
Mester Edit megjelenésében ideális Kalaf
és Turandot volt. Juhász György olyan
naiv és fiatalos tisztasággal vetet-te
magát a szerelembe és a próbatételekbe,
hogy kétség nélkül bízhattunk
győzelmében. De az az árnyaltság hi-
ányzott játékából, amellyel érzékeltette
volna, hogy akár végzetes kimenetelű
kockázatot vállal. Mester Edit viszont a
hideg szépségű császárlány kegyet-
lenségét az emancipált nő büszkeségének,

Stettner Ottó, Hetey László, Schlanger András és Szigeti András Gogol: Kártyások című drámájában
(nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

modni és megtervezni egy évad műsorát.
Am tudatos gondoskodásra vall, hogy a
társulat valamennyi vezető egyénisége
kapjon testhezálló vagy éppen rejtett
művészi tartalékait mozgósító szerepeket.
Végigfutva a szereposztásokon, azt
hiszem, kevesen zárhatták emiatt elé-
gedetlenül évadjukat, sőt a drámai hősök-
től a bohózati figurákig a szerepek széles
skáláját járhatták végig. Két színész -
Schlanger András és Vitai András

rendezői feladatot is kapott. (Csupán
Holl István fellépései - és kiváló alakításai
-- gondolkodtatnak el: vajon miért
láthattuk kizárólag rezonőrszerepekben?
Vagy alkatából, egyéniségéből
következően ő változtatja rezonőrré
szerepeit?)

Ezek után egyetlen - ám a legfontosabb
- kérdés maradt hátra: sikerült-e a
színháznak - a közönség kívánalmait sem
figyelmen kívül hagyva - olyan
karakterisztikus vonásokkal megrajzolnia
önmagát, ami a korszerű, koncepciózus és
gondolatgazdag színházak sajátja, és
sikerült-e gondolatait katartikus élményt
nyújtó előadásokban megfogalmaznia?
Hogy röviden summázzam és
előlegezzem a választ: szándékaiban, tö-
rekvéseiben, részleteiben igen; az elő-
adások összképében pedig biztató jelek
mutatkoznak arra, hogy a nyíregyházi
színház rövid idő alatt eljutott ahhoz az
útkereszteződéshez, ahol rátérhet az intel-
lektuális-népszínház felé vezető merede-
kebb útra (lásd a kaposvári modellt), de
leereszkedhet az erőfeszítések nélküli
lanyha középszerűség tágas mezőjére is.

Céltudatos gesztust tételezhetünk föl az
évadnyitó előadás kiválasztásában:
elsőként Schiller mesés játékát, a Tu-
randotot mutatták be. Nagy András



Molnár Ferenc: Doktor úr (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Jelenet az előadásból

önállóságának motívumával tette való-
szerűvé. Kalaf iránti szerelmének hirtelen
felébredésében a teljesebb emberi élet
felismerése rejlett.

A második bemutató Shakespeare
Vízkeresztje volt Salamon Suba László
rendezésében. A nyíregyháziak követ-
kezetes elgondolását vélem felfedezni
abban, hogy tavaly a Sok hűhó semmiérttel
próbálták ki „shakespeare-i hangjukat", s
ebből logikusan következik a vígjátékok
korszakát lezáró tragikomédia
bemutatásának sorrendje. (Részletes
elemzés a SZÍNHÁZ 1985/2. számában.)
Vajha tovább vezetne az út - ilyen
meggondoltan és megfontoltan, a társulat
erőit számba véve a nagy tragédiák
színrehozásáig!

Shakespeare Vízkeresztjét ebben az
évadban több színház is műsorra tűzte.
Utóbb - látva más színpadi megfogal-
mazásokat - nyugodtan megállapítható,
hogy a nyíregyháziaknak nem kell a vidéki
rokon szerénységével az asztal szélére
húzódniuk. Salamon Subának volt eredeti
mondanivalója, habár a szín-padi
kivitelezésben ezt nem tudta elég
érzékletesen megjeleníteni. Itt tűnt fel
Keszeg szerepében Schlanger András a
szerep és a színészi alkat tökéletes meg-
felelésének látszólag egyszerű mintája-
ként. További alakításaival bizonyította
be, hogy eredeti egyéniségét megőrizve,
sokféle jellemet, karaktert tud megjele-
níteni precíz szellemi és fizikai kimun-
kálással.

Erkölcsi ítélőképességünk szeizmog-
ráfját tette volna próbára Robert Bolt
Morus Tamásról szóló drámája. Szerzőjét
- a címkézés kedvéért - az angol „dühös
fiatalok" nemzedékéhez sorolják, bár
jobbára az áramlat szellemiségével
rokonítható. Morus Tamás a meg

nem alkuvás szimbóluma az európai tör-
ténelemben. Nem lázad és nem harcol,
csupán rendíthetetlenül kitart elvei mel-
lett. A történelem fintora, hogy objektíve
ellenfele, a gátlástalan, amorális VIII.
Henrik az igazság hordozója.

Hálás színpadi téma, alig kell elvenni
vagy hozzátenni a valóság eseményeihez.
Henrik és Morus perében az eszközei-ben
nem válogató, erőszakos - de a társadalmi
fejlődés szempontjából előre-mutató -
hatalom és a - már túlhaladott - tiszta
erkölcsiséget képviselő moralista áll
egymással szemben. A közönség szívesen
változik esküdtszékké, hogy önállóan
ítélkezhessen a történelmi per-ben. Robert
Bolt nem könnyíti meg a néző dolgát, nem
magasztosítja fel egyik hősét sem.
Henrikje nem a Holbeinképről rögzült,
puffadt arcú autokrata, hanem szertelen,
hódító fiatalember. Morus Tamás
rendíthetetlensége olykor értelmetlen
csökönyösségnek és fölös-leges
áldozatvállalásnak látszik. A történelem
Henriket igazolta, a lelkiismereti
szabadság emberi törvénye pedig Morust.
„S ebben a korszerű gondolat éppen az -
állapítja meg Ungvári Tamás -, hogy
olykor a kor hétköznapjaiból is érdemes
kimaradni egy igazabb korszerűségért."
De még az sem veszített aktualitásából,
hogyan egyeztessük össze egyéni és
közösségi mozgásterünk bármely szintjén
a praktikumot az elvekkel, hol vannak az
ésszerű kompromisszumok határai, amin
túllépve már önmagunkat adjuk fel.

A nyíregyházi előadás éppen ezeket a
kérdéseket nem szögezte a nézőknek,
megmaradt a történelmi példázat felmu-
tatásánál. Gellért Péter - egyébként kor-
rekt - rendezésének érdeme legfeljebb
még az, hogy a jelenetek ritmikus perge

tésével igyekezett a nézők figyelmét le-
kötni - holott erre Csik György díszlet-és
jelmeztervező szcenikai ötlete is elegendő
lett volna. Hatalmas, szürke, gyorsan
mozgatható falakkal teremtett szűkebb-
tágabb tereket, változatos járatokat. A
puritánul semleges háttér előtt a
foltszerűen színes ruhák, köpenyek kort,
rangot, egyéniséget és pillanatnyi
helyzetet érzékeltettek. A rendező szö-
veghű pedantériája jószerivel átragadt a
színészekre is. A megalkuvás és elv-
telenség fokozatainak megszemélyesítő-
jeként mindenki tette a maga dolgát,
eljátszotta a szerző által igen érzékletesen
megfogalmazott figuráját. A narrátor (a
címlap szerint Holl István, de az elő-
adáson Berki Antal alakításában láttam)
lezser vállvonogatással magyarázkodott a
nézőknek. Bárány Frigyes - Morus-ként -
az utókor által szentesített és szoborba
öntött eszményt mintázta - héroszi
nagyság és emberi melegség nélkül. Pedig
éppen az ideál megelevenedését és belső
tartásának titkát szeretné kiles-ni az
utókor, vagy legalább megtudni: az
elvhűséghez csupán fanatizmus és
végtelen tolerancia szükséges, s ennek
híján nincs recept apró-cseprő harcaink
tisztességes megvívásához ?

Korábbi szerepéhez képest ügyes alak-
váltó képességét bizonyította Juhász
György VIII. Henrik szerepében. Ragyogó
megjelenésével, rokonszenves
kellemkedéssel meghódít mindenkit; az-
tán a párducmosoly mögül kitör féktelen,
ellenkezést nem tűrő természete.
Búcsúzáskor ismét átvált a könnyed vi-
lágfi modorba, de pillantásában komor
fenyegetés lappang.

Ha a Bolt-darab morális problematikája
nem ilyen ezoterikus hűvösséggel
fogalmazódik meg a színpadon, akkor



előlegezhette vagy felerősíthette volna
Ratkó József parabolisztikus történelmi
drámáját. A Segítsd a királyt ! nagy
visszhangot keltett a szakmai körökben, és
komoly közönségsikert is aratott. Ritkán
jár együtt versbe szedett történelmi dráma
esetén a kritikusok és a közönség ennyire
egybehangzó elismerése. Nemzeti
drámáinkat - sajnos, többnyire unalmunkat
rejtegetve-kegyeletből nézzük végig.
(Megújító kísérletek elvétve akadnak.)
Márpedig Ratkó drámája, legalábbis
formájában, a múlt századi hagyományokat
folytatja. Mi az oka ennek a páratlan
felbuzdulásnak, amihez hasonlót - a
közönség részéről - idáig csak a rockopera
tudott kiváltani, a kritikusokból pedig
ilyenfajta elismeréseket: „Ratkó darabja
nemzeti dráma a legrégibb, legtisztább
értelmében." (Mozgó Világ, 1985. évf. 5.
szám. Síposhegyi Péter: A jó színházért
utazni kell.) Kétségtelen, hogy az
ősbemutató a nyír-egyházi évad olyan
kiemelkedő eseménye volt, amire az egész
ország felfigyelt. Eb-ben - többek között -
nyilván szerepet játszott a nemzeti-történeti
kérdésekre való érzékenyebb reagálásunk s
Ratkó József kivételesen szenvedélyes,
őszinte megszólalása. (Részletes elemzés a
SZÍNHÁZ 1985. évf. 6. számában.)

Közelebbi múltunk döntő fordulóját
ragadta meg Balázs József A homok
vándoraiban. Á második világháború utol-
só szakaszában elhagyatott nyírségi ho-
mokbuckák között néhány katona és civil a
közeli szovjet és német hadállá-sok közé
szorulva, a teljes bizonytalanság
szorongatott állapotában menekülne az
ismeretlen ellenségek elől. A kiszolgál-
tatottság és bezártság helyzetében szinte
vakon keresgélik egymásban a védelmező
szövetségest vagy a halálos ellen-felet. A
struggle for life modellszerű szituációjában
pillanatonként megváltoznak az emberek
közötti kapcsolatok, viszonylatok. Á
sarokba szorítottság védekező-támadó
pozíciójában fokozatosan feladják egyéni
tervüket, céljukat, hogy végül - kiirtva az
esetleges árulókat - megadják magukat a
külső erők döntésének.

Drámai sűrítettségű időben és térben,
konkrét helyen és konkrét időszakban -
1944 őszén - játszódik a történet. Szereplői
- a katonák és néhány falusi ember - nem
valóságos, körülhatárol-ható
személyiségek, hanem különböző
magatartásformák allegorikus megszemé-
lyesítői. Egyedi sorsok, cselekedetek,
jellemek hiányában a dráma éppen azo

filmfelvevőgép elfordulásával lazítanak
el a filmszínészek. Szigeti Andrást jel-
meze s némileg kontúrosabb szerepe se-
gítette abban, hogy negatív főhőssé nö-
velje színpadi alakját, ezáltal mozgásba
hozza partnereit. A Katona II. szerepé-
ben Bárány Frigyesnek lett volna esélye
arra, hogy a katonai fegyelem és a hűség-
eskü beléidegződött korlátai közül lassan
kiszabadulva jusson el a tudatos leszá-
molásig: a Férfi lelövéséig. Ezt az utat
megkerülte, így döntése esetleges és
motiválatlan maradt. Csikos Sándor
pedig, mintha maga sem lenne tisztában
fontos küldetésével, zavartan tévelygett
társai között. A második felvonásban
színre lépő civilek, a falu képviselői
jobbára a színpadképet színesítették, nem
tudtak hozzájárulni az addig kialakult
erőviszonyok megváltozásához,
bonyolításához. Erről azonban nem a
színészek tehettek. Leginkább a befejező
kép vésődött emlékezetünkbe: a körbe-
körbe vánszorgó alakok fölött megeredt a
hó, sűrű, fehér pihéi beborították a
piszkosszürke, kietlen tájat, a gyűrött,
elmocskolódott embereket - a
megtisztulás és a ki-út reményét ígérve a
túlélőknek.
Nem jutott kevesebb figyelem a vígjá-

Csikos Sándor és Juhász György Dosztojevszkij: Ördögök című színművében
(nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

kat az egyéni és közösségi létet fenyegető
sorsfordulókat nem tudja katartikusan
felidézni, amelyeket mindannyian átél-
tünk.

Balázs József műve kiérleletlensége
ellenére felülemelkedik a - többnyire
jótékony feledésbe merülő - program-
darabok színvonalán. Nem is tekintették a
nyíregyháziak kötelességszerűen letu-
dandó penzumnak. Léner Péter rendező
Székely Lászlót és Mialkovszky Erzsé-
betet hívta meg a díszlet és a jelmezek
megtervezésére. Velük összefogva Léner
a dráma általános érvényességét igyeke-
zett kibontani.

A homokos kővel borított kopár
színpadon néhány lombjavesztett, száraz
fa körül keringtek a menekülők. Az
előadás elején és végén felhangzó eredeti
népdalok viszont a példázattá emelés
erősítése helyett idegen elem-ként
„maradtak a levegőben".

Balázs József balladai szaggatottságú
snittjeiben nem tudtak igazán életre kelni
a színészek, az akciókon kívülmaradtak
többnyire lazán asszisztáltak, kioltva ez-
zel a valóságos jelenlét és részvétel fe-
szültségét. Saját akcióik után úgy hunyt ki
a szereplők tekintete, mint amikor a



tékok színpadra állítására sem. Itt is akadt
ősbemutató: Kolozsvári Papp László Édes
otthona. (Részletes elemzése a SZÍNHÁZ
1985. évf. 5. számában.)

Különlegességnek ígérkezett Gogol:
Kártyások című művének bemutatása.
Salamon Suba László invenciózus ren-
dezése groteszk komédiává dúsította fel
az anekdotányi történetet; néha még a
gogoli nagy szatírák légköre is meg-
csapta a nézőket. Ebben segítségére volt
Konkoly-Thege Klára ötletes szcenikája.
Egy szegényes fogadó szűk, kopottas
szobájának hátsó és oldalsó falán
forgóajtót helyezett el. A sötét színpadon
láthatatlan kezek szédületes iramban
forgatták az ajtókat, s a szín-pad
hátteréből betörő villódzó fény különös
hangulatot árasztott. Eközben furcsa
árnyalakok suhantak be, és cirkuszi
zenére gyors, pantomimszerű táncot jár-
tak. Hasonló árnyjátékszerű jelenet ismét-
lődik meg a második felvonás elején.
Ezek a kísérteties, groteszk bevezetők
átemelik a szimpla komédiát a szatíra
keményebb világába. Az előadás folya-
mán azonban nem sikerült következetesen
fenntartani a bevezető jelenetek
hangulatát. A szatíra olykor bohózatba,
sőt laza blődlizésbe megy át. Pedig
Salamon Suba értelmezése az egymást
átejtő hamiskártyások sztorijával egy
velejéig romlott világra nyit ablakot,
melyben kizárólag érdekbarátságok - kap-
csolatók léteznek, ahol mindenki ki van
szolgáltatva a másiknak, s a fel-
emelkedés egyetlen módja a vagyon-
szerzés. Az élet gazdag lehetőségei a
pénzszerzésre szűkülnek. Nemigen kell
további magyarázatot fűzni ahhoz, miféle
üzenetet hordoz az előadás itt és most.

A rendező elgondolásának konzekvens
megvalósítása csak részben múlott a

színészeken. Salamon Suba maga hagyta
sok helyütt ötletszinten elgondolását. Pél-
dául a fogadó fölötti rácson át még egy
titokzatos kuckó látható. Ennek azonban
csak az a funkciója, hogy a szolga
időnként innen hallgatózik és leselkedik
lefelé. Vagy egészen képtelenül hatott az
az operettes jópofáskodás, amikor a „Száz
baka egy sorban" című „veretes" magyar
dal hangzik fel a színpadon.

A színészek játékstílusa rendkívül
heterogén volt. Csupán Schlanger And-
rásnak, Gados Bélának és Mátrai Tamás-
nak sikerült a groteszk-szatirikus hangvé-
telhez idomulnia. A többiek mintha egy
egészen más színházból tévedtek volna
ide. Az előadás vége felé lágy humori-
zálásba merülő játékot ugyan még
„feldobta" egy lélegzetelállító bravúr:
Mátrai félelmében bezárkózik egy nagy
szekrénybe, Schlanger pedig dühösen fel-
dönti, borigatja-gurigálja az emberi test-
tel súlyos bútort. A jókora zuhanások
után Mátrai könnyedén - és sértetlenül -
ugrik elő.

Végeredményben az előadás - hibái
ellenére - az érdekesebb színpadi játékok
közé tartozik éppen azért, mert fel-
villantotta azt az egyéni rendezői látás-
módot és színészi játékstílust, ami a
korszerűbb színházak sajátja.

Az évad végén kellemes nyári mulat-
ságot kínált a zenés-táncos szalonvígjá-
ték, a Doktor úr. A darab igazán nem
tartozik az oly sokat emlegetett tökéletes
technikájú Molnár-vígjátékok közé;
Hegyi Árpád Jutocsa vendégrendezésé-
ben az ismét új oldalukról bemutatkozó
Varjú Olga és Schlanger András komé-
diázása, Hartmann Teréz, Réz Judit és
Mátrai Tamás felszabadult játéka szín-
házi élménnyé avatta az előadást. A szok-
ványos - és szándékosan semleges búto-
rokkal berendezett - polgári szalonban

pereg a habkönnyű történetecske, de a dal-
és táncbetéteknél, az eseményeket
megszakítva, kigyullad a szoba elejét
keretező színes lámpasor, és a szereplők,
akárha lokálpódiumra lépnének, ragyogó
humorral és kellő karikírozással, önálló
magánszámként adják elő műsorukat.
Varjú Olga nagyszerű dizőz, Schlanger
András pedig professzionista táncosko-
mikus. A panelekből összerakott édes-kés
zenés játékot a fiatal színészek - jó
stílusérzékük és a rendező segítségével - a
műfaj persziflázsává változtatták. S
mostanában, amikor olyan sok szó esik a
„szórakoztatás becsületéről", a színvonalas
mulattatás és a sekélyes humorizálás
megkülönböztetéséről, akkor különös
elismerést érdemel a nyíregyházi társulat
igényessége.

A nyíregyházi színház 1984-85-ös mér-
lege - az előbbiekhez képest - örvendetes
súly- és értéktöbbletet mutat. A három
magyar ősbemutató figyelemre méltó
teljesítménye mégis arra int, hogy ez a
színház se alkudjon meg a minőség
rovására a mennyiség kedvéért, támasszon
nagyobb követelményeket a szerzőkkel s
természetesen önmagával szemben. Az új
magyar drámák felkarolása kötelesség, de
„felnevelése" komoly munkát, erő-
feszítést követel.

Az előadások összképe pedig főként azt
jelzi, hogy igen eltérő stílust, modort,
hangvételt, szemléletet képviselő tagokból
áll a társulat. Nem véletlen, hogy a Ratkó-
és egészen más módon a Bolt-dráma
szólalt meg egységes hang-nemben, mert
ezek kívántak lélektani-realista,
„átlényegülő" szerepjátszást. Korunk
távolságtartóbb, a dolgok színét és
fonákját is vizsgáló szemléletmódja
másféle értelmezést és felmutatást is
igényel. Ezt nyújtotta ösztönösen-tuda-
tosan a társulat fiatalabb generációja.

Az egymástól eltérő játékstílusok né-ha
bántó egyvelegben jelentek meg például a
Kávéházi kabaréban, a Dosztojevszkij-
regényadaptáció pedig - a dramatizálás
gyengeségeivel megtetézve - rutinból
építkező magánalakítások halmazából állt
(kivéve a női szereplőket, Gaál Erzsébetet,
Korompai Valit és Mester Editet!), ami
végképp felfoghatatlanná, illetve
értelmezhetetlenné tette az előadást. Vagy
talán - az egész évad tükrében egy
szubjektív benyomást megkockáztatva -
arról szólt, hogy né-hány tiszta tekintetű
fiatal keresi helyét a színpadon, hogy
önmagát megvalósítva egy korszerűbb
színházat valósítson meg?

Mátrai Tamás, Stettner Ottó és Horváth István a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Kávéházi kabaré
című előadásában (Csutkai Csaba felvételei)


