
világszínház

Hányszor lépett be aznap este kopog-
tatás nélkül Kálmán Béla Ruttkai Éva
öltözőjébe?

Megtervezett váratlan pillanat: a szí-
nésznő öltözőjében lábát kacéran a szék-
re teszi, harisnyáját húzza, a kopogtatás
nélkül belépő felé fordul, arcát ijedten
eltakarja, de tenyere fölött bűbájos pil-
lantással figyeli a rátörő idegent.

Megtervezett pillanat; a színésznő egyik
lábán cipő, párja az ajtó mögé rejtve, épp
csak a hegye látszik ki, de a távolság akkora,
hogy ha valóban harisnyát húzni lépett
volna ki belőle, nem lehetne ilyen messze.
Ha viszont nem lökte volna hátra, most az
árva cipő ott ormótlankodna az öltöző s a
kép közepén! Megtervezett pillanat; Rutt-
kai Éva lábujjhegyen áll, harisnyás lábával
kecsesen spiccel, két keze finoman pár-
huzamos, szinte bűvölően vezeti tekin-
tetünk, tenyerével úgy takarja el arcát,
hogy szeme legyen a vonzó középpontban.
Megtervezett pillanat; az öltöző falán a szí-
nésznő éles körvonalú, takart árnyéka
mutatja: felvétel előtt gondosan bevilá-
gították a parányi öltözőszobát.

Beállított színházi fotó, a színésznő
viselkedik: néhány másodpercig ki lehet
bírni lábujjhegyen!

És mégis: váratlan pillanat.
Mert bár Ruttkai Éva lábát kacéran ki-

villantja a fürdőköpeny alól, de bal keze
begörbült ujjain, izmai feszülésén lát-
szik: fogja, tartja fürdőköpenye szélét, ne
libbenjen tovább. A színésznő kacér, az
ember szemérmes.

Arca elé kapott nyitott tenyere fölött
valóban csodálkozó szeme tündököl hang-
súlyosan, de tenyere, alig-alig összezárt
ujjai ösztönösen tiltakoznak: eddig, ne
tovább! Egyszerre csábító és távol tartó e
felénk forduló tenyér. Ruttkai Éva szemé-
ben a pillanat vonzó izgalma tükröződik, s
kamaszlány-riadtság: túl sokat fedtem fel
testem-lelkem titkaiból.

Tizenkilenc éves 1947-ben Ruttkai Éva.
Személyisége egyedi különösségét a világ
elé tárni, vonzónak, érdekesnek, lebilin-
cselőnek lenni minden pillanatban élete,
munkája, hivatása: színésznő, a jelen idő
királynője.

Tizenkilenc éves e régi képen Ruttkai
Éva. Kiskorú magyar állampolgár. Lábujj-
hegyen áll öltözőjében, riadt és boldog,
most tanulja, hogy kell pengeélen, szaka-
dék fölött kifeszített kötélen egyensúlyoz-
ni, a hosszú zuhanás közben röpülni, élet-
ben maradni. Művész: óvja és szétszórja
önmagát. Színész: élete minden percében
őrzi és kifecsegi titkait. Varázsló: tudja, kit,
mikor, milyen közel engedjen magához, s
titkaiból kinek, mikor, mennyit tárjon föl.

Most ennyit.

NÁNAY ISTVÁN

Színház
- Komáromban és Kassán

1952-ben alakult meg Komáromban a
Magyar Területi Színház, a csehszlová-
kiai magyarok egyetlen hivatásos szín-
háza, s harmincöt évvel megalakulása
után költözhetett új, korszerű, saját ott-
honba. Ez utóbbi állítás azonban csak
félig igaz: korszerű és új épületbe költö-
zött ugyan 1987-ben a MATESZ, de ez az
épület mégsem a sajátja. Úgy alakult, hogy
az épület gazdája a Komárom Városi
Művelődési Otthon lett, s a színház csu-
pán albérlő itt. Tehát a játszási körülmé-
nyek javulása ellenére sem változott meg
igazán a MATESZ helyzete, hiszen vál-
tozatlanul nincs megoldva a színházmű-
ködtetés számos gondja a próbáktól a
raktározásig. Ez a helyzet egyik félnek
sem kielégítő, hiszen a színház zavarja a
művelődési ház munkáját, s viszont, a
művelődési ház programjai akadályozzák
a színház tervszerű működését.

Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy
1969-től, a MATESZ kassai részlegének, a
Thália Színpadnak a megalakulása óta
színházhoz méltatlan körülmények között
dolgozik ez a társulat, s hogy a Magyar
Területi Színház mindkét együttese elő-
adásainak túlnyomó többségét nem is a
székhelyén, hanem még ezeknél is ked-
vezőtlenebb technikai és egyéb feltételek
között, tájhelyeken tartja.

Mindez csupán az egyik lényeges oka
annak, hogy a MATESZ tevékenységé-
ben elsődleges a nyelvművelő, közmű-
velődési szándék, s csak másodlagos a
művészi színvonal követelménye. A to-
vábbi okok: a rendező- és színészhiány,
illetve a szűk körből történő és hosszú
időn keresztül főleg a szórakoztatás igé-
nyét szem előtt tartó darabválasztás. Ez
utóbbit az is magyarázza, hogy évente
Komáromban is, Kassán is négy-négy
bemutatót tartottak csak, s a kínálatban
bizonyos műfaji, illetve tematikai ará-
nyokat be kell tartaniuk. A komáromi új
épületben az első két évadban nyolc-
nyolc premierre került sor, de a társulat
erejét az adott körülmények között ez a
feszített terv maximálisan kimeríti.

A társulatoknak igen gyér a színészi
utánpótlása, a főiskolát Magyarországon
elvégzők általában nem térnek vissza
volt színházukhoz, ezért most a pozso-

nyi szlovák nyelvű főiskolán képeznek
néhány színésznövendéket - a magyar
színpadi beszédet a MATESZ színésze,
Dráfi Mátyás oktatja nekik.

A rendezőképzés perspektívája még a
színészképzésnél is mostohább. Két főis-
kolát végzett rendezője van a MATESZ-
nak, az igazgató, Takáts Emőd és Hor-
váth Lajos. (Mindketten Prágában tanul-
tak.) Mellettük többnyire színészek, illet-
ve vendégművészek rendeznek. De sem
Magyarországról, sem Szlovákiából álta-
lában nem a legjobb rendezőket hívják
meg, vagy nem azok vállalkoznak rende-
zésre, így ritkán éri a társulatokat művé-
szi megújulásra inspiráló hatás. Ilyen
körülmények között óhatatlanul a be-
zártság, a befelé fordulás, a művészi
stagnálás veszélye fenyegeti a színházat:

Az 1987-88-as jubileumi évad azonban
azt mutatja, hogy a MATESZ igyekszik
minden nehézsége ellenére igényesebb,
művészileg magasabb színvonalú
előadásokat produkálni. Erre utal a mű-
sorterv, amelyen a következő darabok
szerepelnek: Katona József: Bánk bán,
Gyurkó László: Szerelmem, Elektra, Percs

Zejtuncjan: Egy szabad ember, Lovicsek

Béla: Végállomás, Natasa Tanská: Ella
meg a Bella, Feydeau: Osztrigás Mici,
Slade: Jövőre, veled, ugyanitt, Mark Twain:

Koldus és királyfi (Komárom), illetve

Szigligeti Ede: Liliomfi, Gorin: Fenomé-
nek, Pristley: Váratlan vendég, Gyüre

Lajos: Rózsa és Ibolya (Kassa). Változa-
tos, különféle szempontokat figyelembe
vevő, magyar klasszikusokat és csehszlo-
vákiai meg hazai magyar kortárs szerzők
darabjait, szovjet és szlovák drámákat,
zenés szórakoztató műveket és gyerek-
produkciókat egyaránt tartalmazó prog-
ram ez. Láthatóan Komáromban minden
szempontból jobban lehet differenciálni,
Kassán viszont egyértelműen s
hagyományosan vígjáték-orientált még a
műsor.

1988. január 31-én a MATESZ első
premierjének (Urbán Ernő Tűzkereszt-
ségének) harmincötödik évfordulóján ün-
nepi bemutatósorozat kezdődött Komá-
romban, amelyen a két társulat műsoron
lévő darabjai közül három-három volt
látható. Ez a sorozat átfogó képet adott a
Magyar Területi Színház művészi hely-
zetéről, gondjairól és eredményeiről.
Arról, hogy az igényesebb darabválasztás
még távolról sem párosul mindig az igé-
nyes művészi kivitelezéssel; hogy számos
ígéretes fiatal pályakezdő színész lépett
színpadra, többségük őszintén játszott,
míg nem egy idősebb pályatársuk
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anírosan, rutinból dolgozott; hogy fel-
űnően szegényes az előadások látvány-
ilága stb.

A kassai társulat Gyüre Lajos mesejá-
ékát, a Rózsa és Ibolyát, Gorin Fenomé-
ek című vígjátékát és Szigligeti Liliom-
aját mutatta be.

A Rózsa és Ibolya az azonos című nép-
ese tiszta szerkezetű, nem túlbonyolí-

ott, nem túlzottan nagyigényű színpadi
daptációja, amelyet vendégként Csendes
ászló, az egri Gárdonyi Géza Szín-ház
zínésze rendezett. Igen egyszerű, néhány
aravánból álló díszlet előtt játszódott az
lőadás, amelynek erőssége a fiatalok
zerepeltetése volt. A két szem-ben álló
irályi család felnőtt tagjait alakítók
agyományos, illusztratív stílusban, de
ltalában a jó ízlés határain belül maradva
átszottak, míg a szerelmeseket, a királyfit
s a királylányt, valamint az őket segítő
anókat tiszta eszközökkel, őszinte

rzelmekkel alakították a fiatalok, akik
özül jó néhányan hangszereik-kel is jól
ántak, így, a meglehetősen ügyetlen
ersek ellenére is, az élő zenei kíséret és
dalok jól szolgálták a produkció érzelmi
egalapozását.
Szigligeti Ede Liliomfijának Mészöly

ezső által átdolgozott és Sárközi István
enéjével feldúsított változatát mutatták
e. Azon ezúttal is el lehet gondolkodni,
ogy kell-e átdolgozni és zenés vígjá-
ékká alakítani a Liliomfit, s ezt a változa-
ot kell-e játszani, ha a társulat nem
ppen erős oldala a színpadi ének, de az
ény, hogy a bemutatószéria alighanem
egnagyobb közönségsikerét aratta a kas-
aiak előadása. A produkciót a vendég-
endező, a pozsonyi Nova Scena énekes
űvésze, Miskovics László keretbe he-

yezte: vándorszínészek érkeznek, s azok
rezentálják a darabot a nagyérdemű-nek.
z osztott tér kialakítására alkalmas
íszletet (Ján Hanák munkája) láthatóan a
ájolási kényszer szülte, ugyanis ugyan-
bban az alig változtatható díszletben
átszódtak a különböző helyszíneken bo-
yolódó felvonások. A rendező többnyi-
e ízléses eszközökkel, az énekes és pró-
ai részeket feszes ritmusban tartva, jó
zínészi átlagszínvonalon mozgó, korrekt
lőadást hozott létre. Ezúttal is a fiatalok
űntek ki lendületes és sallangmentes
átékukkal, még akkor is, ha szakmailag
evésbé volt megoldott az alakításuk.

A társulat harmadik bemutatója, Gorin
enoménekje (amely Kivételes képességű
mberek címen ismert nálunk) egy-
rtelmű csalódás volt. Maga a darab is
eglehetősen gyengécske, a konfliktusa

kimódolt - kivételes képességű embereket
tanulmányoz egy kutatónő, de kiderül,
hogy egyik fenomén sem rendelkezik
különös tulajdonságokkal, s ez a felis-
merés egyszeriben őszinteségre, humá-
numra, becsületességre készteti a sze-
replőket -, a figurák „megjavulása" moti-
válatlan, a mondandó didaktikus és szó-
lamszerű. Az előadást Jozef Felbaba ér-
demes művész rendezte. Extravagáns-nak
szánt, de valójában szegényes hely-színt
alakíttatott ki tervezőjével (Stefan Bunta),
amelynek centrumában egy zakó formájú
ajtó áll. A teret nem tagolták, így a játék
zömmel kifelé, a nézővel szembe-fordulva
folyt, a partnerek között csak laza
kontaktus volt, a színészek legfőbb
igyekezete a poénok kihegyezésére irá-
nyult.

Ebből az előadásból derült ki leginkább
az, hogy a kassai színészek jó néhánya
képtelen bonyolultabb, jelzettebb, stilizált
stílusban játszani. Ahány színész,
annyiféle játékmódot képvisel, s
különösen bántó volt a darab két abszolút
főszereplőjének, Pólos Árpádnak és
Várady Bélának hamis, üres játéka. Pólos
képtelen volt érzékeltetni a legnagyobb
fordulatot átélő Prohorov változását,
alakítása külsődleges maradt. Várady -
aki szintén mindhárom darabban ját-

Petrécs Anna (Elektra) és Skronka Tibor (Oresztész) Gyurkó László drámájának komáromi előadásában

szott - pedig feltűnően fegyelmezetlen,
ripacskodásra hajlamos, csak a maga si-
kerével törődő színésznek bizonyult.

Az ünnepi bemutatót a komáromi tár-
sulat játszotta: Katona József Bánk bán-
ját - először a színház történetében. Az
előadás nagyon felemásul sikerült. Ta-
káts Emőd az Illyés-féle átigazítást
választotta, amelynek önmagában is
számos, az eredeti darab dramaturgiai
problémáit tovább növelő
következetlensége van (hogy csak az
ötödik felvonásnak a szinte az
érthetetlenségig való leegyszerűsítésére
utaljak). Takáts minden rendezői
energiája kimerült abban, hogy
lebonyolíttassa az előadást, a mű követ-
kezetes értelmezése, az itt és most érvé-
nyes gondolatok színpadi kibontása ez-
úttal elmaradt. Ennek következtében a
szöveg ugyan többnyire tisztán, érthe-
tően, jól hangsúlyozva hangzott el - ami
nem kis dolog, különösen ha a legutóbbi
nemzeti színházi vagy a kecskeméti pre-
mier „piszkos" szövegmondására gondo-
lunk -, de nem születtek meg a színpadi-
dramaturgiai hangsúlyok.

Alapvetően elhibázott volt Platzner
Tibor szellős oszlopcsarnokot idéző dísz-
lete, amely lehetetlenné tette a dráma
csupa zárt helyszínt igénylő jelenetei-
nek megelevenítését. Elég, ha csak arra



Ottó (Szikra József) és Melinda (Cs. Németh Erzsébet) a komáromi Bánk bán-előadásban

Németh Endre (Gyuri), Mikula Róbert (Liliomfi) és Danyi Irén (Mariska) a kassai Liliomfi-előadásban
(Nagy Teodor felvételei)

utalok, hogy ebben a térben Bánk nem
tudott sehová sem elbújni, így a színész -
mint valami torreádor vagy operai
összeesküvő - köpenyét emelte maga elé,
s a mögül kikukucskálva hallgatja ki az
udvari beszélgetéseket, vagy egyszerűen
megoldhatatlan volt a királynégyilkosság
jelenete, ha az egy kvázi üres színpadon
játszódik stb.

A rendező magukra hagyta a színésze-
ket, így meglehetősen heterogén színészi
teljesítmények születtek. Ez a dráma
belső erővonalait, dramaturgiai egyen-
súlyát is felborította. Németh Ica Gert-
rudis-alakítása a szerep megkívánta mi-
nimális követelményeknek sem felelt meg.
Erőtlen, minden fenség híján lévő, sem a
magánemberi, sem az uralkodói érzéseit
kifejezni nem tudó figura lett ez a ki-
rályné a színésznő árnyalatszegény dek-
lamálása, merev mozgása következtében.

A címszerepet Ropog József alakította,
de nem volt képes árnyaltan fel-tárni
Bánk tragédiáját. Mára figura külső
megjelenítésével sem tudta hitelesíteni
Magyarország második emberének alak-
ját, de lényegesebb az, hogy Bánk magán-
emberi és politikusi énjének összeütkö-
zése, tetteinek motivációja, a bánki sér-
tődés mibenléte, a királynégyilkosságig
vivő meghasonlás folyamatának ábrázo-
lása, valamint a főhős bűnhődése csak
Katona szépen elmondott szövegéből volt
követhető, de mindez nem vált drámai
valósággá.

A két főszereplő súlytalansága miatt
alapjaiban rendült meg az előadás. Ezt
nem tudta ellensúlyozni néhány szerep
kidolgozottsága. Például Holocsy István
erőteljes Peturjáé (a második felvonás-
ban, Petur és Bánk összecsapásában ez az
erőteljesség a konfliktus érthetetlen-
ségéhez vezetett, hisz a szöveg és a játék
egymásnak tökéletesen ellentmondott),
vagy Dráfi Mátyás nemes egyszerűségű,
szépen beszélő Tiborcáé. Az előadás leg-
jobb jelenetei az Ottó és Biberach közöt-
tiek voltak, ezeket ugyanis Szikra József
(a győri Kisfaludy Színház művésze) és
Boráros Imre szinte a dráma egészétől
függetlenedve dolgozták ki. Egyedül a
kettejük játékában villant fel egy kor-
szerű Bánk bán-előadás lehetősége.

Határozott és következetes rendezői
koncepció rajzolódott ki Horváth Lajos
Gyurkó-rendezéséből. A Szerelmem, Elekt-
rát egy kompromisszumos cirkuszközeg-
ben játszatta, azaz a manézs a színpadon
volt, tehát nem lehetett körbeülni. A kó-
rust két clown alakította, Egisztosz állat-
idomár vagy porondmester képében jelent



meg, a cselekményt többször artisták,
zsonglőrök mutatványai szakították meg.
A kör alakú játéktéren a rendező igen
szigorúan megkoreografált mozgást írt
elő: szüntelen körkörös mozgásra kész-
tette őket, s ha valaki e mozgásképből
kilépett, mint egy oratórium szólistája
mondta el monológját, s ezzel színpadi
premier planba került.

A brechti ihletésű előadásban a rendező
a „megmutatásra" helyezte a hang-súlyt,
értelmi hatásra törekedett. Ezért
választotta a cirkuszi környezetet (bár a
szereplők csak imitálni tudták a cirkusz-
művészek elengedhetetlen profizmusát), s
ezért játszatta a színészeket úgy, hogy
azok érzelmi megnyilatkozásait a mini-
málisra igyekezett redukálni. A szüntelen
magyarázó hangsúlyok, az emelt hangú
szövegmondás azonban monotonná s egy
idő után hatástalanná tette ezt a játék-
módot. Ez a módszer akkor működik jól,
ha a főszereplők úgy játszanak, hogy a
néző beleéli magát a játékba, de a clownok
újra meg újra kiragadják a közönséget az
együttérzés közegéből, és megjegyzéseik-
kel a hősök mondandójának, cselekedetei-
nek analízisére késztetnek.

Az előadás végül is színészileg nem
volt egységes. Petrécs Anna igazi nagy
tragikai erővel és súllyal játszotta Elekt-
rát, ő volt az, aki leginkább érezte és
közelítette meg az átélés-elidegenítés
sajátos kettősségére épült stílus lehető-
ségeit. Egyszerű, hétköznapi, józan em-
bert, kortársunknak érzett hőst formált
Oresztész szerepéből a végzős főiskolás
Skronka Tibor. Petrécs és Skronka jele-
netei az előadás kimagaslóan legjobb ré-
szei voltak. Ropog József valósította meg
leginkább a rendező megkívánta elide-
genítő stílust, ugyanakkor Egisztosza
kissé illusztratívvá vált. A két csepűrágó
clownt Tóth László és Bugár Gáspár
pontosan játszotta, alakításuk akkor lett
volna igazán hatásos, ha a színpadi ese-
mények és a kommentálók „párbeszédét"
az előzőek szerint a rendező pontosabban
dolgozta volna ki.

A legkiérleltebb előadásnak az Egy
szabad ember című legenda bizonyult,
amelyet az örmény Peres Zejtuncjan írt, s
amelyet a pozsonyi Szépművészeti Fő-
iskola végzős növendéke, Stefan Korenci
vitt színre.

A darab egy olyan emberről szól, akit
gyilkossággal vádolnak, s bár ügyében
nincs jogerős ítélet, börtönbe zárnak.
Zárkájában egyedülálló tudományos fel-
fedezéseket tesz, híres tudós lesz, mi-
közben a tudományos közélet számára
személyesen jóformán teljesen ismeret-
len marad, s ügyének felülvizsgálata sza-
kadatlanul folyik. Az író a szabadság
lehetőségéről szól, arról, hogy van-e, s ha

igen, mi a különbség a rab és a rabtartó
között, hogy létezik-e önzetlen érzelem,
hogy mi a tudás értéke és haszna, hogy
lehetséges-e az igazság kiderítése, hogy
mit ér egy ember életében a rehabilitálás.

A rendező a sok képre tagolt darabot
csaknem üres színpadon játszatta, a jele-
netek zömében a tér közepén egy szűk,
ketrecszerű börtöncella volt. Az epizó-
dokat a főhős ügyvédjének narrációja
kötötte össze. Dráfi Mátyás rendkívül
emberi megszólalása, viselkedése az egész
előadás alaphangját megadta. A produk-
ció lényegében három színészre épült: a
főhőst, Stroudét játszó Skronka Tiborra,
a börtönőrt alakító Ropog Józsefre és a
több szerepben fellépő Boráros Imrére.
Mindhárman kitűnő teljesítményt nyúj-
tottak. Skronka sallangtalan játéka, őszinte
színpadi jelenléte hitelesítette a kissé
vázlatosan, nem mindig következetesen
megírt szerepet, s ellensúlyozta a darab
kétségtelenül meglévő szentimentaliz-
musát. Ropog alakításában elsősorban az
őr primitívségét emelte ki, de érzékel-
tette azt is, hogy a börtönőr és a rab egy-
másrautaltságának, egymást feltételező
voltának felismerése micsoda belső drá-
mát indukál az egyszerű emberben. Bo-
ráros Imre ezúttal is igazolta, hogy a tár-
sulat egyik legerősebb egyénisége, három
különböző alak eltérő stílusú megformá-
lása egyaránt szuggesztív volt.

A hat bemutató összképe azt mutatta,
hogy van igyekezet a MATESZ-ban a mű-
vészi fejlődésre, a megújulásra, hiszen
mindenki számára nyilvánvalónak kell
lenni: a nemzetiségi színház is csak mű-
vészileg magas színvonalú produkciókkal
tehet eleget kultúraőrző és -teremtő hiva-
tásának. De ehhez számos problémát kel-
lene megoldani. Mindenekelőtt tiszta és
egyértelmű helyzetet kellene teremteni a
komáromi színház elhelyezésében, illetve
a kassai társulat függőségi viszonyában,
szerkezeti struktúrájában. (Jelenleg a két
színház közötti több száz kilométer távol-
ság miatt gyakorlatilag lehetetlen az
egyigazgatású, központosított működést
üzemszerűen biztosítani, ráadásul a rossz
színházhelyiség tovább rontja a Thália
Színpad művészi esélyeit.) Csak kitűnő
színészpedagógiai vénával rendezőkkel
volna szabad dolgozniuk, olyanokkal, akik
eltérő stílusokat képviselnek. A színház
megítélése Magyarországon és Szlovákiá-
ban csak nyerhet azáltal, ha a jelenlegi
vezetők is jó értelemben vett művészi ver-
senyre lennének késztetve más rendezők
által. Karakterisztikusabb, a rétegigénye-
ket jobban szem előtt tartó műsortervekre,
dramaturgiai munkára is szükség lenne.

Mindezek megvalósítására - úgy tűnik -
a Magyar Területi Színház megtette a
kezdő lépéseket.

TARICS PÉTER

Köszöntő

Harmincöt éves
a Magyar Területi Színház

A színház: ünnep. Ha egy színház jubilál:
kétszeres ünnep. Ha egy nemzetiségi
színház tartja megalakulásának valame-
lyik jelentős évfordulóját: az ünnep mint
fogalom, különös hangsúlyt kap, és mint
jelenség, mérhetetlen jelentőséggel bír.

Három és fél évtized munkásságát és
eredményeit tudva maga mögött jubilál a
csehszlovákiai Magyar Területi Színház. A
színház 1952. október 1-jén alakult, és
1953. január 31-én Urbán Ernő Tűzke-
resztség című darabjának bemutatásával
nyitotta meg kapuit a következő alapító
tagok részvételével: Bottka Zsuzsa, H.
Buday Mária, Ferenczy Anna, Kovács
Irén, Lelkes Magda, Lőrincz Margit,
Udvardy Anna, Buday Imre, Bugár Béla,
Fellegi István, Fekete Gyula, Grébner
Gyula, Gyurkovics Mihály, Husvár Fe-
renc, Király Dezső, Kiss Lajos, Konrád
József, Lipták Antal, Siposs Jenő és Tur-
ner Zsigmond.

A MATESZ viszonylag gyorsan érle-
lődött hivatásos együttessé. Az indulást
többnyire pozitív bírálatok kísérték, me-
lyek előlegezték a művészi fejlődést. A
társulat tagjait a szakma alapismereteibe
a szlovák színjátszás elitje avatta be: Ste-
fan Munk, Martin Gregor, Pavel Rímsky,
Igor Ciel, Jozef Felbaba, Bronislav Ko-
ren, Viktor Lukác. Magyarországról a
határtalan ambícióval, páratlan szakmai
tudással megáldott Lendvay Ferenc vál-
lalkozott arra, hogy a társulatot a hivatás
magaslatára vezesse.

A tapasztalatokat megszerezve, meg-
tartva a színház jelentős fejlődésen ment
keresztül. Az eddig eltelt három és fél
évtized három fontosabb időszakra bont-
ható. Az első évtizedben történt a fészek-
rakás, és ebben az időszakban vált hiva-
tásos együttessé a színház társulata. A
színház alapító tagjai és első vezetői a
hangsúlyt az alapok lerakására, a társu-
latszervezésre, egy nemzetiségi színtár-
sulatra jellemző művészi stílus keresé-
sére, illetve a frissen alakult színház
törekvéseivel rokonszenvező publikum
megnyerésére fektették.

A fejlődés második szakaszának kez-
dete a hatvanas évek elejére tehető, ami-
kor a színházi produkciókban előtérbe
került a színpadi művekben rejlő gondo-


