
döcögő játékot. A színészek - jobb híján -
a szerepek kliséit villantják fel a
legkézenfekvőbb eszközökkel. A kö-
zönség visszafogottan hálás azért, hogy
valóban gondűző időtöltésben van része,
és bágyadtan üldögél a széksorokban.

Nyilván felhőtlenül kellene szórakozni
Camoletti Boldog születésnapot című víg-
játékának előadásán. Az igen gyenge,
sablonos fordulatokból épített s felte-
hetően nagyon unalmas történetet fel-
gyorsította ugyan Meczner János - alapos
húzásokkal -, de sokat javítani nem tudott
rajta. Ami a rendezést illeti, az ebben az
esetben aligha szorítkozhatott másra, mint
a helyzetek technikai meg-oldására, hiszen
másról nem is szól a szerelmi három-,
négy-, ötszögtörténet.

Nem sikerült megfejtenem, miért került
a bemutatók közé Zilahy Lajos A szűz és a
gödölye című drámája. A tradicionális
családregények színpadi változata nem
elsősorban azért időszerűt-len ma már,
mert monumentalitása idegen. Sokkal
inkább azért, mert a legcsekélyebb
közösséget, érintkezési pontot sem képes
felmutatni a ma közönségével: a nagy
múltú arisztokrata família semmibe
hullása szánalmat sem ébreszt, s némiképp
groteszk jelenség a Kulich Gyula téren.
Némiképp tetézi a veszteséget, hogy
csöppet sem sikerült mélyebbre ásni a mű
felszínénél - ha ugyan van neki mélye .. .

Zubor Ágnes és Szigeti Géza jó ala-
kításai mellett a többiek színtelenek és
sablonosak. Meczner János rendezőnek
pedig kijutott még egy olyan darab, ami-
hez semmi köze nincsen.

A Józsefvárosi Színház elmúlt évada
látszólag töretlen folytatása volt az elő-
zőnek. A 83/84-es évad alapján azért
lehetett remélni, hogy a szórakoztatásban
az Én és a kisöcsém, a másik vonalon pedig
mondjuk, a Lila ákác nyomában halad a
színház. Ehhez képest is nagy fájdalom,
hogy az egyik méltatlan előd, a hírhedt Itt
a piros, hol a piros sejlik fel egy-egy idei
előadás láttán.

Miszlay István színigazgató hű maradt
több évtizedes szenvedélyéhez: az új já-
tékhely létrehozásához. Az Asbóth ut-
cában megszületett a Népszínház stúdió-
színpada, ahol elsőként Mészöly Miklós
egykor fojtó, erőteljes hatású művét, a
Bunkert mutatták be. A Giricz Mátyás
rendezte előadás meglehetősen kevéssé
bontotta ki a dráma realitáson túli rétegeit,
ezért aztán a mű változatlan érvé-

nyességét nem sikerült egy jó előadással
bizonyítani. Kétségtelen tény azonban,
hogy az Asbóth utcai játszási hely: bel-
városi lehetőség.

Ügy tűnik, a színház két úton igyekszik
járni egyszerre. A „közönségtoborzó" utat
jobbára igénytelen, üres, a színház
lényegét nélkülöző előadások szegélyezik.
A másikat pedig - egye-lőre -
megvalósításbeli hibák, rossz
darabválasztás, egy-egy biztató erőfeszítés
és a közönség csekélyebb érdeklődése.
Aligha adódik olyasféle következtetés,
hogy kombinálni kellene a kettőt. Sokkal
valószínűbb, hogy a darabválasztásnál, a
rendezők „besorolásánál", a színészek
foglalkoztatásánál újrakezdve egy
harmadik úton kellene haladni, ami -
optimális esetben, kellő következetes-
séggel és kivárással - egyszerre vezethetne
szakmai és közönségsikerhez.

Következő számaink tartalmából:

NÁNAY ISTVÁN:
Cseresznyéskert
(Harag György utolsó rendezése)

MAROSI ILDIKÓ: Harag György

GEROLD GYÖRGY:
Kínai darab
az Újvidéki Színházban

TÖMÖRY PÉTER:
„Nem táncokat
állítottunk be..."

KOLTAI TAMÁS:
A modernizmustól
a hagyományokig

POR ANNA: Két este
Barrault színházában

P. MÜLLER PÉTER:
A groteszk dramaturgiája
(Örkény írásművészetéről)

RÓNA KATALIN

Játékszín
a nemzeti drámához

A Játékszín igazgatója, Berényi Gábor az
elmúlt esztendőben kiérdemelte s el-
nyerte a Podmaniczky-emlékérmet, a vá-
rosszépészetért, a város védelméért te-
vékenykedők elismerő kitüntetését. Szo-
katlan rangja ez egy színigazgatónak.
Szokatlan, miként szokatlan volt Berényi
első igazgatói ténykedéseinek egyike is:
elhatározta és keresztül is vitte színháza
homlokzatának és kapujának átalakítását,
eredeti építészeti stílusának rekonst-
ruálását, helyreállítását, amellyel a Já-
tékszín immár belesimul a városképbe.
Úgy érezvén, másként lép be a nagy-
érdemű a színházba elegáns kapun át, mint
egy összetákolt vasajtón. Merő for-
malizmus - mondhatnánk. De hogy
mégsem csak erről van szó, igazolja a
városszépészeti elismerésén túl az a va-
lóban színházi atmoszférát árasztó jó érzés
is, amely kétségtelenül elfogja az embert,
amikor belép a Játékszín kapuján.

Játékszín. Egykor Kamara Varieté. Még
korábban Terézvárosi Színház. Az épület
szűk előcsarnokával, viszonylag kis
nézőterével, nagy szereplőszámú drámák
előadására alkalmatlan színpadával és
nem létező kiszolgálóhelyiségeivel aligha
keltett nagy reményeket. Különösen, ha
hozzátesszük, hogy nálunk a genius loci, a
hely szelleme mindenkor nagyon is
meghatározó volt. Tehát az el-feledett
emlékű Terézvárosi Színház helyén
működő, különösen az utolsó
esztendőkben rossz emlékű Kamara Va-
rieté szelleme ott kísértett az új elnevezés
mögött.

Am a Kamara Varietét megszüntették, s
helyébe lépett egy újfajta színházi
vállalkozás. Játékszín - befogadószínház.
Hogy mit takart e státus? A Játékszín
színhelye lehetett volna alkalmi, színházak
fölötti társulásoknak, másutt, állandó
színházban különböző okok miatt meg
nem valósítható elgondolásoknak. A Já-
tékszín abban a formájában, kiemelt
helyzetéből fakadóan alkalmas lehetett
volna a szakma kísérletező kedvének föl-
szítására, illetve kielégítésére. Netán a
szakma perifériájára szorultak vagy a
szakmán kívüliek bemutatkozására, ön-



maguk és elképzeléseik, színházról való
nézeteik igazolására.

Azonban az 1978-79-es évadban a
vidéki kamaraelőadások utánjátszója lett
csupán a Játékszín, ahol emellett olyan
produkciók kerültek színre, amelyek akár
az Irodalmi, akár az Egyetemi Színpadon,
netán a Korona Pódiumon nyilvánosságot
kaphattak volna. Nem hozott igazán
komoly eredményt a következő évad sem.
Nem vitatjuk, hogy születtek a színpadon
jeles előadások (pl. az Egerek és emberek, a
Komámasszony, hol a stukker ), de megint
csak olyanok, amelyek bármikor, bárhol

szín-padot kellett volna kapjanak, s
valójában kaptak is. Persze volt egy-két
„kísérlet". Amennyiben kísérletként fog-
ható föl egy-egy drámaíró rendezői
(Hernádi Gyula Lélekvándorlás) próbál-
kozása. Ám e kudarcos experimentumok
nem voltak képesek igazolni a Játékszín
kísérleti létének fontosságát. S a színház
ahelyett, hogy a színházművészet Balázs
Béla Stúdiójává vált volna, egyre inkább
újabb budapesti játszási hellyé lett: egy kis
méreténél, színpad-technikai adottságainál
fogva igencsak behatárolt körülményű
színházzá. Amely nem egy jeles
előadásával mégiscsak
színházművészetünk egészének
szabványkeretei között mozgott. S fájdal-
masan igazolta azokat a konzervatív el-
képzeléseket, amelyek arról szóltak: ná-
lunk nincs szükség kísérletezésre, a ma-
gvar színház nem alkalmas a kísérletek
befogadására.

Utóbb a Játékszín lett a befogadója a
Nemzeti Színház kamaráját, a Katona
József Színházat helyettesítő produkciói-
nak. Nagyon fontos, jelentőségteli elő-
adásoknak (pl. Hallelúja, Emigránsok), ám
segítségnyújtó vagy áthidaló hivatásával
ismét nem a színházon kívüli pró-
bálkozásoknak.

Mindez persze nagyrészt annak volt
köszönhető, hogy a kísérletezés fölülete-
sen meghatározott lehetőségével fölruhá-
zott színház maga sem tudta pontosan, mi
a feladata, mit kíván tenni a magyar
színházkultúra érdekében. Rendkívülinek
számító szerkezete befogadószínház -
legalább oly mértékben lett hátrány, mint
előny. Mindehhez még személyi,
vezetésbeli problémák is társultak. S egy
rendkívül furcsán, mondhatnók
embertelenül "megoldott" igazgató-csere
után új fejezet kezdődött a Játék-szín
életében. Új fejezet, amely pontosan
megmutatta, hogy ez a színház be-

fogadó jellegét ugyan megőrizte
(amennyiben nincs társulata, tehát saját
produkciói is „vendégjátékok"), de
igencsak távol áll a kísérleti színház
eszméjétől. Egész pontosan: a Játékszín
valóban újabb játékhely lett a fővárosban,
amely saját arculatát igen egyértelműen
ki-alakította, s következetesen
ragaszkodik ahhoz.

Az újabb játékhely, immár Berényi
Gábor igazgatásával és művészeti irá-
nyításával, nem nagy szólamok hangoz-
tatásával, hanem nagyszerű és főként vég-
rehajtott műsortervvel lett a nemzeti
dráma otthona. Berényi Gábor nem
hirdette meg a magyar dráma szent ügyét,
nem nyilatkozott arról, hogy milyen
fontos számára a magyar iroda-lom, nem
beszélt szívügyeiről, csak éppen
létrehozott két olyan évadot, amelyekben
egymást követték a magyar drámai
bemutatók. S tegyük hozzá, még csak
nem is ötletszerűen, "ahogy esik, úgy
puffan" alapon, hanem nagyon is
megfontoltan, végiggondoltan, ha úgy
tetszik, koncepciózusara.

Az elmúlt évadban a Játékszín úgy vált a
magyar dráma műhelyévé, hogy
bemutatói szabályosan váltakozó sor-
rendben vitték színre a félmúlt és a kor-
társ drámatermés darabjait. Az első évad
alapvető feladata az volt, hogy a Játékszín
egységes profilú, rendszeresen (naponta)
játszó színházzá váljék. S a most született
magyar darabok mellett előkerültek és a
tervek szerint előkerül-nek majd azok a
művek, amelyek az utolsó évtizedekben
látszólag a feledés homályába merültek,
illetve nem jutottak be a színpadi élet
vérkeringésébe. S a célok közt szerepel,
hogy a színház föl-tárja a magyar
drámairodalom múltjának sokszínűségét.
Íme a tartalom. No és a forma?

A Játékszín társulat nélküli színház.
Tehát egy-egy produkciójára több, ese-
tenként az ország különböző részeinek
színházaiból szerveződik együttes. Ez
kétségtelenül nem kevés szervezési gond-
dal jár, ugyanakkor fölbecsülhetetlen
értékű lehetőség. Lehetőség az évtizedek
óta megmerevedett színházi konstrukció
fölfrissítésére. Mert a Játékszín ugyan
függvénye a többi színház műsor-
tervének, szereposztásának, havi prog-
ramjának, de még a műsorváltozásoknak
is, ugyanakkor mégis alkalom nyílik egy-
egy produkció sokszoros szereposztási
variációs lehetőségére. S nemcsak a
legkézenfekvőbb megoldásokra. S tud-

juk azt is, előfordult már a Játékszín
életében, hogy ha az ideálisnak tartott
szereposztás egyeztetési gondok miatt
nem valósulhatott meg, más időpontra,
akár más évadra is halasztottak premiert.
(A T ű z e t v i szek bemutatását Bubik
István-ra várva egy esztendővel
csúsztatták. S Bubik szerepformálása a
Játékszínt igazolta.)

A nemzeti drámának szentelt második
évadjában a színház „Kortárs magyar
drámaírók a Játékszínben" címmel kilenc
drámából állította össze márciusi
programját. „Nyolc plusz egy" volt a
pontos meghatározás: Csukás István,
Csurka István, Fejes Endre, Görgey
Gábor, Hubay Miklós, Karinthy Ferenc,
Szakonyi Károly, Vészi Endre egy-egy
drámája mellett a sor élén Örkény István
neve szerepelt. A drámák mindegyike
olyan színpadi alkotás, amely, úgy tet-
szik, kiállta az esztendők próbáját. Leg-
többjük nem a Játékszínben került elő-
ször színre. Játékszíni előadásuk viszont
igazolta értékállóságukat, illetve azt a
bennük rejlő új értéket, a korábbi elő-
adás vagy előadások megszüntetve meg-
őrző hagyományát és mondanivalóját,
amelyért érdemes volt újra színre vinni
őket. Más közegben, más rendezői, színé-
szi fölfogásban mutatták meg kötődésü-
ket korukhoz s napjaink valóságához. S
alkalmat adtak új színeik fölfedezésére is.
Hasonló elvek szerint szervezték azt a
műsorblokkot is, amelynek keretében a
Játékszín a Budapest anno 193o elne-
vezéssel játszotta cl Szép Ernő, Füst
Milán és Zágon Nóti-Eisemann egy-egy
új életre keltett játékát.

A játékszín életéről, helyzetéről, mű-
ködésének értékeléséről beszélgetést ren-
dezett a színház művészeivel, vezetőivel,
munkatársaival - a drámaírók meghívá-
sával a Színházművészeti Szövetség
kritikusi tagozata. Alkalmat adva egymás
megértésére, álláspontjaink kifejtésére.
(Habár szögezzük le: a kritikákat olvasva
aligha volt bármiféle ellenkezés a Játék-
szín programjával, előadásainak értéke-
lésével kapcsolatban. Ha volt is, legföl-
jebb egyes részletekben, semmiképpen
sem az egészet illetően.)

A Játékszín értékelését tekintve való-
ban a magyar dráma sorsának kérdése a
leglényegesebb. Elsődlegesen az, hogyan
tud egy színház kapcsolatot teremteni a
drámaírókkal. S a Játékszín esetében: ad-
e az új vállalkozás új dráma születésére
alkalmat, lehetőséget? Nem az
ősbemutatófétis miatt van erre szük-



ség, hiszen épp a Játékszín működése
igazolja, hogy igenis szükség van az
utolsó évtizedek jó drámáinak bemuta-
tására, fölújítására, de legalább annyira
fontos, hogy a magyar dráma színházának
lehetőségéből és az író-színház
együttműködésből új dráma szülessék.

Szó esett a Játékszín színhely szabta
korlátairól. Arról a tényről, hogy a Játék-
szín legföljebb öt-hat szereplős kamara-
daraboknak adhat otthont. Hiszen szín-
padára gyakorlatilag nem fér föl több
színész, öltözőiben nem tudnak többen
készülni. S ez egy idő után nyilvánvalóan
problémát okoz majd, hiszen csak meg-
határozott drámai vonulat adható elő a
Játékszín keretei között. S a magyar
drámának nem jelentéktelen része - akár a
legújabbak közül is, mint például Spiró
legjobb darabjai - nem kamaradarab.
Tehát ha a Játékszín optimumáról
beszélünk, mindig az adott keretek közti
legjobb színvonalra kell gondolnunk. S a
jelen színházvezetés egyik legnagyobb
érdeme, hogy első két évadjában nem-
csak azt tudta, hogy mit játsszon el,
hanem azt is fölmérte, hogy mit ne
játsszon el. Színvonalcentrikus, válogató
ízlésről tett tanúbizonyságot a színház.

A Játékszín komoly teljesítménye,
hogy bemutatóival mintegy tükörben
mutatta meg az utolsó évtizedek újra
színre került drámáit. Rávilágított, válto-
zott-e a szemlélet, miben és miként.
Megmutatta, másképp látjuk-e az adott
művet és benne-általa magunkat. Jóvá-
tétel. Perújrafelvétel. Értékközvetítés.
Színész és szerep találkozása. Gondola-
tok, kategóriák, amelyek a Játékszín
bemutatóinak kapcsán felmerülnek. A
drámaéltető színházpolitika egyébként
nyitott, s nyilvánvaló, hogy el fog jönni a
pillanat, amikor a játékszínnek, ha
következetesen vállalja célkitűzéseit, a
magyar drámairodalom más vonulataival
is foglalkoznia kell.

Megszólalt a beszélgetésen a kortárs
drámairodalom néhány képviselője is.
Írók, akiknek drámái az utolsó eszten-
dőben színpadot kaptak a Játékszínben.
Hubay Miklós némi malíciával „macska-
asztal"-létnek titulálta a játékszíni szerep-
lést, hozzátéve, hogy a színház kitörni
látszik ugyan e státusából. Karinthy
Ferenc az egyfelvonásosok otthonát
kutatta, kérte számon. Görgey Gábor
korszakalkotó vállalkozásnak tekinti a
Játékszínt, azzal a kis szépséghibával,
hogy nem korábban született meg. S régi
rögeszméjét ismételte: ne csak az ős-

bemutatóknak örvendjünk. Álláspontja
jogos, ám nem először méltatlan csak a
kritikusokra hárítani a felelősséget egy-
egy művészi színvonala okán visszhang
nélkül maradt produkcióval kapcsolatban.

Mindez azonban elvitt a témától, nem a
Játékszín szigorúan meghatározott
kérdéskörébe tartozott, hisz épp e szín
vállalta - vállalja az újrajátszás hol hálás,
hol kevésbé hálás feladatát.

Térjünk vissza még egy gondolat erejéig
a Játékszínre. Színészek, színházi
emberek úgy mondják, azért szeretnek a
Játékszínben szerepelni, mert ott igazán
odafigyelnek rájuk. Az igazgató majd'
minden előadáson jelen van, figyeli a
próbákat, az életet színházában. Törődik
az emberekkel, ami nem is kis dolog, ha
arra gondolunk, hogy ebben a színházban
egy hónapon belül különböző társulatok
átlagosan hatvan-hetven művésze próbál
és játszik. Berényi Gábor számára fontos
mindaz, ami színházában történik. Ahogy
maga fogalmazta: „A jelenlét a
színházvezető egyik leglényegesebb és
legfontosabb feladata. Az, hogy a
nézőtérről vagy a színpadi portál mellől
megnézzen egy-egy felvonást vagy
jelenetet, hogy észrevételeit el-mondja a
művészeknek, ott legyen közöttük,
beszélgessen velük. Vendégművészeinket
nem tudjuk jól megfizetni, így hát mit
adhatunk? Vonzó művészi feladatot,
tehetséges kollégákkal végzett elmélyült
műhelymunka lehetőségét, az együttes
játék örömét és a Játékszín valamennyi
dolgozójának odafigyelését: hogy jól
érezhetik magukat nálunk." S ez valóban
így van. Persze a legnagyobb odafigyelés
mellett is becsúszhatnak hibák, a
legnagyobb szeretet mellett is
előfordulhatnak bántó tévedések. Hiába
tudja eszével a megbecsülést a színház
egyik sokat foglalkoztatott
vendégművésze, ha neve lemarad az
előadást hirdető szórólapról, épp akkor,
amikor főszerepet játszik.

Feladat tehát még mindig elég akad.
Újabb kapukat kitárni, a magyar dráma
újabb irányába nyitni. Megőrizni és tán
még meg is haladni az elért, kétségtelenül
jó színvonalat. ldőállóvá tenni egy
megteremtett színházat. Amely, ha a
technika adta szűk keretek közt is, de
végre tetteiben és nem szavakban valóban
a nemzeti dráma játékszíne.

TARJÁN TAMÁS

Kilenc emelet

Az Ó, ifjúság! Veszprémben

A kritikus reggel bemegy a dolgozószobájába,
hogy O'Neillnek, az amerikai dráma-írónak
világhíres kilencfelvonásos drámájáról írjon,
mely egyesek szerint olyan magas, mint egy
kilencemeletes felhőkarcoló, mások szerint olyan
mély, mint egy kilencemeletes pince.
Mindenesetre sokáig tart, míg a tetejére vagy a
fenekére ér... Leül íróasztalához. Maga elé tesz
egy ívpapírt. Percekig bámulja, mint-ha már a
kritikáját keresné rajta. De a papír még üres.
O'Neillről tudja, hogy az apja ír származású
vándorkomédiás volt, a fia színész, tengerész,
kalandor, egyetemi hallgató, a harvardi
drámaíróiskola jelesen vizsgázott növendéke,
Ibsen és Strindberg rajongója, ma pedig az
Újvilág ifjú dicsősége, csupa amerikai
cowboyvakmerőség, gyermekesség, eredetiség
és csupa európai műveltség. Miután a kritikus
ezt ismétli magában, elszív egy cigarettát. Elszív
egy másik cigarettát is. Hogy központosítsa
figyelmét, el-szív egy harmadik cigarettát.
Egyszerre kilenc dologra gondol, de még nem
kilenc felvonásra. Arra gondol, hogy feketét
szeretne inni, majd arra, hogy az öngyújtója
tompa benzinszagot erjeszt, majd arra, hogy
milyen tökfilkó az, akivel múltkor vitatkozott,
majd arra, hogy a márciusi verőfény megara-
nyozza könyvespolcait, majd arra, hogy mindjárt
jön a kézirathordó fiú. Fölugrik, s minden ok
nélkül Bach Airjét kezdi énekelni, előbb halkan,
később bömbölve. Csönget, rendel egy feketét,
vizespohárban. Ezt kiissza. Rágyújt egy szivarra.
Amikor a végére ér, töltőtollát kicsavarja, fejét a
szokott begyakorolt mozdulattal engedelmesen a
papír fölé haj/ja és ír.

Hát igen, megint a jó öreg Kosztolányi,
az Új Idők 1929. március i7-i számából.
Tőle mindig lehet. Könnyű volt neki.
Cigaretta, szivar, fekete, márciusi
verőfény, kézirathordó fiú, szoba-lány!
Aki most őt idézi, dohánnyal és kávéval
nem él, kiszolgáló személyzetet nem
álmodik, de nem is kíván; dolgozó-
szobájára nem panaszkodik, hisz ablakából
épp egy kilencemeletes felhőkarcolóra lát,
egy kis tavaszi napsütést viszont irigyel e
nyári, borús, a kritika-írásnak semmiképp
sem kedvező reggelen.

Nem kilenc, csak négy felvonásról


