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Parasztdrámák
Békéscsabán

A békéscsabai Jókai Színház nem tartozik
a divatos színházak közé, munkáját nem
kíséri kitüntetett szakmai-kritikai
figyelem. Ennek egyik leglényegesebb
oka e fővároscentrikus országban a vá-
rosnak Budapesttől mért viszonylag nagy
távolsága, a „külső" kétszáz kilométeres
gyűrűbe tartozása, amely a szerződteté-
seknél és a kritikusok előadás-látogatá-
sánál egyként döntő tényező. A másik
lényeges ok részben az előbbivel függ
össze, s mindenekelőtt a színház befoga-
dói közegének speciális vonásaival kap-
csolatos. Ennek a színháznak a közönsége
ugyanis minden más színházénál jobban
kötődik a földhöz, gondolkodás-módját,
ízlését alapvetően meghatározza a vidék
agrár jellege, múltja, hagyományköre.
Ebből következően a látványos szakmai
sikerrel kecsegtető kísérleti vagy
rendhagyó előadásoknak itt kisebb a
bázisa, mint esetleg egy másik városban,
s a szenzációkra kihegyezett figyelmű
szakma az elmúlt évtizedekben kevéssé,
nem az értékének megfelelően honorálta a
korrektséget, a szakmaiságot, ami viszont
a Jókai Színház jó né-hány előadását
jellemezte.

Ebből a helyzetből óhatatlanul pszi-
chikai gátlások alakulnak ki. A kisebb
figyelem, a reális kritikai visszhang hiá-
nya elbizonytalanítja az alkotókat, előbb-
utóbb másodrendűségi érzet kialakulását
eredményezi, ez visszahat a művészi
munka színvonalára, ettől igazolást kap-
nak a kétkedő vagy felületesen ítélő külső
megfigyelők - és a kör bezárul.

Az elmúlt nyolcéves periódusban mind-
ezek ellenére sikerült némileg megszilárdí-
tani a színház helyzetét Keczer András
igazgatónak és Rencz Antal főrendezőnek.
Évente tíz-tizenkét bemutatót tartottak,
számos értékes előadás született, nem egy
produkció országos érdeklődést váltott ki.
A társulatépítés során az ősbékéscsabai-
nak számító mag köré jó néhány fiatal
színészt szerződtettek, de stabil társulatot
nem sikerült kialakítaniuk, a színészek
fluktuációja nem csökkent, sőt, az 1985-
86-os szezon végén igen jelentős
változások következtek be a társulat

* Részletek egy nagyobb tanulmányból.

összetételében. Ehhez hasonlóra csak az
1987-88-as szezon végén került sor, ami-
kor is Tasnádi Márton vette át a főrende-
zői posztot, s ő kezdeményezte a társulat
radikális átalakítását.

A társulatépítés körüli problémák kö-
zül a legszembetűnőbb az volt, hogy ren-
dezőket nem sikerült tartósan a színház-
hoz kötni. Rencz Antalon kívül nyug-
díjba vonulásáig Udvaros Béla, illetve
egy-egy fiatal rendező volt státusban
(Ungár Tamás és Balogh Gábor három-
három, Schmidt Zoltán egy szezont töl-
tött Békéscsabán). Így a bemutatók je-
lentős részét (negyven százalékát) ven-
dégrendezők vitték színre. Tizenöt ren-
dező fordult meg nyolc év alatt Békés-
csabán, s közülük csak Giricz Mátyás
volt az, aki csaknem minden évben ren-
dezett (összesen kilenc előadást). Rész-
ben az állandó rendezői kar hiánya ma-
gyarázza, hogy a főrendező aránytalanul
sokat dolgozott (a bemutatók negyedét
jegyzi, ami általában lehet jó dolog - az
ő művészi látásmódja válik meghatáro-
zóvá -, de lehet ugyanezért problemati-
kus is. Rencz előadásainak zöme elég
erős volt ahhoz, hogy kiemelkedjen az
átlagból, de ahhoz már nem, hogy meg-
határozzák a színház stílusát.

A színház vezetésének a műsorterv
meghatározásakor sok szempontot kell
egyszerre érvényesítenie: a társulat ösz-
szetételét, a színészfoglalkoztatás ará-
nyait, a közönségigényt, az irányító szer-
vek elvi és gyakorlati követelményeit, a
rendezők egyéni elképzeléseit stb. A
színházvezetés elsősorban közönség-
színházat igyekezett csinálni, olyan da-
rabokat keresett, amelyeket nagy való-
színűség szerint a közönség könnyen
megszerethet, ugyanakkor óvakodott a
megengedhetetlen művészi kompromisz-
szumoktól.

A műsort három fő részre lehet osz-
tani: a szórakoztató és zenés művekére
(negyvenöt százalék), a klasszikus-fél-
klasszikus drámákéra (harmincöt szá-
zalék), valamint a gyerekelőadásokéra
(húsz százalék). Mindegyik kategóriá-
ban megpróbáltak időnként valami újat
létrehozni. A zenés előadások között
kitapintható volt egy vonulat, a klasszi-
kus-félklasszikus művek megzenésítésé-
vel készült daraboké (Tévedések vígjá-
téka, Cyrano, Oliver!, Szerelem, Liliomfz
stb.). Emellett a hagyományos operettől
a zenés vígjátékig széles skálán, a műfaj-
választékból az értékesebbeket részesít-
ve előnyben, általában ízlésesen mindig
sokfélét játszottak. A szórakoztató kate-
góriába sorolható művek többnyire a már
másutt nagy sikerszériákat hozó darabok
közül kerültek ki, s ez a műsorréteg
illeszkedett bele a legkevésbé a program
egészébe, ezeknek a daraboknak az elő-
adásaiban voltak leginkább tetten érhe-
tők a színészi-szakmai hiányosságok, a
stiláris bizonytalanság.

A klasszikus-félklasszikus megneve-
zés mögött tulajdonképpen a gondola-
tibb drámák sora húzódik, Euripidész
Oresztészétől Spiró György Esti műsoráig.
Feltűnő, hogy más színházak műsorá-
hoz, de a Jókai Színház régebbi periódu-
saihoz képest is kevés klasszikus drámát
játszottak ebben a nyolc évben. Ennek
okát leginkább a józan önmérsékletben
kereshetjük, ugyanis a színház vezetői
felismerték: a társulat összetétele, felké-
szültsége kockázatossá teszi a klassziku-
sok bemutatását. E drámatípus színre
hozásakor óhatatlanul országos összeha-
sonlítás alanyává válik a színház, s ez az
összehasonlítás az adott körülmények
között nem feltétlenül segítheti a társu-
latépítést, de még a közönségkapcsolat
alakulására is felemás hatással lehet.

Gorkij: Éjjeli menedékhely (békéscsabai Jókai Színház). Jelenet az előadásból



A XX. század előtt született drámákkal
szemben jelentős hányadot képez a
műsorban századunk drámatermése. Ha-
tározott tendenciára utal az, hogy elfele-
dett vagy ritkán játszott, a századfordulón
vagy a század első felében írt magyar
műveket sorozatban mutattak be (Dol-
lárpapa, Szerelem, Liliomfi, A bor, Bar-
ranghok stb.). Ugyanakkor számos olyan
darabot is játszottak, amely gondolati
mélységével vagy szokatlannak tűnő for-
mavilágával némileg elütött attól a vállalt
és deklarált népszínházi modelltől, amely
talán leginkább jellemezte a Jókai
Színház működését. Örkény István For-
gatókönyve, Mészöly Miklós Bunkere,
Békés Pál Pincejátéka (amely bizonyos
tekintetben rímel az előbbi műre), Szé-
kely János Irgalmas hazugsága egyfelől,
Sartre-tól az Altona foglyai, Euripidész
Oresztésze másfelől a színház műsor-
struktúráját tágítani akaró szándékáról
tanúskodott. Ezeknek egy része stúdió-
előadásként eleve egy szűkebb közön-
ségréteg számára készült. A stúdióban
egyébként az előadások ötöde került
színre, fele-fele megoszlásban szórakoz-
tató, kabaréműsorok és kísérletinek
mondható produkciók. Azaz a stúdió
egyszerre töltött be kamaraszínházi és
kísérleti műhely szerepet.

Immár hagyományosan erős és jelentős
a békéscsabaiak gyerekszínházi profilja.
Általában évente két bemutatót tartottak a
gyerekeknek, s ezzel egyedül állnak a
vidéki színházak között; gyerekszín-

házi tevékenységük inkább a gyerekek-
nek hivatásszerűen játszókéhoz (Arany
János Színház, Népszínház) hasonlít-
ható. Működésük minőségére nagymér-
tékben hatott az, hogy produkcióik egy
részét a Magyar Televízióval közösen
hozták létre. A gyerekelőadások között a
legkülönfélébb típusú darab, illetve pro-
dukció megtalálható. A legtöbb mű alap-
ja a magyar népmesekincs, illetve több
darab a szomszédos országok népmese-
világából táplálkozik: volt orosz, román,
szlovák, német és bolgár mesejáték a
műsorukon.

A színház műsorában kiemelt helyet
foglaltak el azok a darabok, amelyek
valamilyen formában a föld embereinek
sorsával foglalkoznak; ezek az évek so-
rán olyan sorozattá rendeződtek, amely
leginkább s megkülönböztető jelleggel
jellemezte a békéscsabai színház törek-
véseit. Ez a művészi program alapvetően
két ember nevéhez fűződik: Rencz Anta-
léhoz és Giricz Mátyáséhoz. Kettejük
találkozása szerencsésnek mondható,
hiszen egyikük a szerzett tudású folklo-
rista tudatosságával, másikuk a megélt
élmények, tapasztalatok érzelmi-gondo-
lati töltésével közelített a paraszti tárgyú
művekhez.

Rencz Antal egyetemi tanulmányai és
népművelő gyakorlata során került kap-
csolatba a néprajzzal. Győr környékén
találkozott először a dramatikus népi

hagyományokkal, azok korszerű feldol-
gozási kísérleteivel. A hetvenes évek első
felében az amatőrök a pódiumjáték kü-
lönböző válfajaiban találtak rá a népi
hagyományokra, s a hagyományőrző be-
mutatótól az alkotó feldolgozásig szám-
talan formában, maradandó értékeket
létrehozva épült be a népi kultúra az
amatőr színjátszásba, tágabban a magyar
színházművészet egészébe. Ez az indít-
tatás Rencz eddigi pályájára i kihatott:
felkérésére Weöres Sándor népi ihletésű
pantomim-jelenetsort írt; Pécsett betle-
hemes játékot, Debrecenben vásári ko-
médiát mutatott be; míg Békéscsabán
Illyés Gyula Bolhabáljával elindította a
színház paraszti-népi tematikájú elő-
adásainak sorát.

Giricz Mátyást viszont az emlékei
indították el a parasztdrámák színre vite-
lének útján. Ezek az élmények a legérzé-
kenyebb gyerekkori éveiben érték, ami-
kor is egy Békés megyei kis faluban, End-
rődön ismerte meg a tárgyak, a mozdula-
tok értékét, az emberi viszonyok szigorú
rendjét, a választékos és takarékos be-
szédmódot, a vagyoni és rangbéli hierar-
chiát kifejező, szavakon túli gesztusnyel-
vet. A városi lét nem törölte ki a gyerek-
kori emlékeket, s amikor a békéscsabai
vendégrendezésekről tárgyalván először
került szóba ez a színházi stílusvilág,
egyszeriben művészi alkotóerővé vált
minden érzelmi motívum, tapasztalat.

A plebejus-népi-paraszti tematika há-
rom műsorrétegben is megjelent: minde-
nekelőtt a parasztdrámáknak nevezhető
előadásokban, de részleteiben, motívu-
maiban, szemléletében más művekben is,
s hangsúlyosan a gyerekprodukciókban.

Tudatos koncepciónak tekinthető, hogy
a gyerekelőadások jelentős része népme-
sei ihletésű volt, s erre a bázisra épülhe-
tett a parasztdrámák világa, tehát ugyan-
az a szemlélet érvényesült - persze más-
más módon - mindkét előadástípusnál.

A parasztdrámák köre különböző mély-
ségű, műfajú és világú darabokat tartal-
mazott. Szimbolikus-szürreális költői já-
ték és szociografikus helyzetkép, nép-
színműelemekkel teli falusi életkép és
paraszti farce, romantikus amerikai far-
merdráma és regényadaptációk, társa-
dalmi kórkép és kommerszbe hajló lélek-
tani játék egy adott tematikán belül nem-
csak megfért egymás mellett, hanem a
témakör változatos és színes megközelí-
tési lehetőségét is biztosította.

Ezeknek az előadásoknak a közönség-
fogadtatása azt igazolta, hogy jelentős
igény van az ilyen típusú művekre, s

Darvas József: Vízkereszttől Szilveszterig (békéscsabai Jókai Színház).
Gyurcsek Sándor (Süle) és Forgács Tibor (Ferenc)



nemcsak Békéscsabán; hiszen a színház
évekig ezekkel az előadásaival vett részt
az Országos Színházi Találkozókon, s a
fővárosban szintén többnyire sikert arat-
tak. Békéscsabán pedig az operettek mel-
lett ezekből a darabokból lehetett bérleten
kívüli előadásokat tartani, s akár bér-
letesek voltak, akár nem, az előadások
ténylegesen telt házakat vonzottak.

Többszörösen jól döntöttek tehát a szín-
ház vezetői, amikor a paraszti-népi temati-
kájú darabok bemutatásáról határoztak.
Felismerték, hogy a színház közönsége
ezekben a darabokban saját múltjával talál-
kozik. A nézők legtöbbje ma sem szakadt
el a földtől, s még azoknak is, akik hobbiból
tartanak telket, más a viszonyuk a mező-
gazdasági munkához, mint, mondjuk, a
hasonló fővárosi emberek zömének.

Ugyanakkor esztétikai-művészi szem-
pontokból is jelentős és fontos volt e dara-
bok bemutatása. A magyar kultúra gyöke-
rei elszakíthatatlanul és mélyen kötődnek
a népi hagyományokhoz. Az európai kul-
túra az elmúlt századokban ugyan sokszor
elnyomta, elfedte ezt a népi eredetet, de
újólag mindig beigazolódott, hogy művé-
szeink akkor tudnak igazán egyetemes
érvényű alkotásokat létrehozni, ha az
európaiság és a magyarság együttesen
jelenik meg műveikben. Ez a legpreg-
nánsabban a zenében és a táncművészet-
ben nyilvánult meg, s míg a többi mű-
nemben és műfajban különböző mérték-
ben, a színházban szinte egyáltalán nem.

A népi színjátszó hagyományok a
színházművészet szempontjából csak-nem
teljesen feltáratlanok. Ettől a hiánytól
egész színházi kultúránk lesz szegényebb.
Az elmúlt két-három évtizedben lezajlott
színházi stílusváltás következtében pedig
az addigi helyzet is tovább romlott.
Ugyanis ma már alig van olyan rendező és
színész, aki a különböző drámák
parasztalakjait hitelesen meg tudná
jeleníteni. Az általánossá vált stilizáció
nem kedvezett a realista igényű interpre-
tációnak, illetve figuraalkotásnak. Mos-
tanában, hogy ismét előtérbe került a
realizmus mint színházi stílus és megkö-
zelítési mód, kezd nyilvánvalóvá válni:
mesterségesen szegényítette el egy mű-
vészeti ág a maga kifejezési eszközeit. Ma
már csak az idősebb színészek tudják,
hogyan viselkednek, ülnek, jönnek be,
beszélnek az egyes korok különböző
társadalmi rétegeinek képviselői, hogyan
kell a más-más korok viseletét hordani
stb. Mindezek természetesen fokozottan
érvényesek a paraszti világ ábrázolásával
kapcsolatban, azzal súlyosbítva, hogy

nemcsak a köznyelvből pusztult ki szinte
végérvényesen a tájnyelvek íze, színes-
sége, hanem a nyelvészeti és művészeti
oktatásból is. A gépzenén és zajok között
felnövekvő nemzedék már képtelen meg-
különböztetni a különböző tájnyelvek
sajátosságait, nemhogy beszélni tudnák
e tájnyelveket. Márpedig a paraszti tár-
gyú drámák elidegeníthetetlen része az a
nyelvi közeg, amelyben megíródtak, a
kilúgozott, szürke köznyelv e művek
lényegét hamisítja meg.

A gyökerek megszakadása, a stílusis-
meret hiánya azzal a veszéllyel jár, hogy
a paraszti tárgyú művek vagy "csak" a
paraszti figurák megjelenítése óhatat-
lanul népieskedéssé, műparasztkodássá,
azaz hazugsággá válik. Ugyanakkor a
békéscsabai előadások tapasztalatai azt
mutatták, hogy értő irányítás mellett a
színészek - még a tősgyökeresen váro-
siak is - könnyebben találnak rá a
paraszt-drámák figuráinak emberi-
művészi iga-zára, mint, mondjuk, egy
külföldi klasszikuséra, s az is tény, hogy
a magyar tör-

ténelmi drámák szerepei is könnyebben
közelíthetők meg e hagyomány ismere-
tében, hiszen történelmünk korábbi sza-
kaszaiban az úr és paraszt között gondol-
kodásban, viselkedésben jóval több volt
a közös gyökerekből eredő hasonlóság,
mint azt ma gondolnánk.

A békéscsabai előadások igazolták,
hogy ezek a drámák játszhatók, s a rég-
múlt felidézésével is szólhatnak a mához,
ezáltal nemcsak kuriózumként lehet hoz-
zájuk nyúlni, hanem természetesen simul-
nak bele az évadok műsorrendjébe.

Az egyes előadások persze sem műfaji-
lag, sem gondolatilag nem voltak azonos
értékűek, s megvalósításukban is igen
nagy eltérések adódtak.

A Bolhabált, ezt a népmesei igazságú,
vaskos, sok-sok átöltözéssel teli komé-
diát Rencz Antal az illyési intencióknak
megfelelően úgy játszatta, hogy a komé-
dia érvényesülése mellett a történet tra-
gikus rétegeit is érzékeltetni igyekezett.

Gárdonyi Géza: A bor (békéscsabai Jókai Színház).
A két Baracs testvér: Hodu József és Harkányi János (Somfai István felvételei)



A két réteg egyensúlyára törekedett, s ez
az egyensúly többé-kevésbé létre is jött.
Sikerült a komédiát egy-egy feszült drá-
mai gesztussal, epizóddal megszakítania
anélkül, hogy túlzottan didaktikussá tette
volna az előadást. A darabban jócskán
meglévő didaxist nemcsak így tudta a
rendező tompítani, hanem az erkölcsi
ítéleteket szócsőként hirdető Diák ironi-
kus megformáltatásával is (ami az akkor
hivatásos pályát kezdő Imre István alakí-
tását is dicsérte).

Az előadás jellegét a látványvilág szabta
meg leginkább: a díszletet és a jelmeze-
ket Schéner Mihály tervezte a rá jel-
lemző, a népi motívumokat és a groteszk
látásmódot ötvöző stílusban. Ez a stílus
lehetetlenné tette, hogy a líra érzelgős-
ségbe csapjon át, hogy a vaskos komédia
szalonvígjátékká degradálódjék. De a
naturalista megoldásokat sem tűri el,
minden realizmusban fogant színi hatás-
elemnek a visszáját is megmutatták, ettől
az előadás a darab számos rétegét
egyszerre tudta felmutatni.

Rencz már más előadásaiban is kísér-
letet tett arra, hogy különböző műfajokat,
művészeti ágakat ötvözzön össze. Ez
történt ez esetben is egy „pávakör" szere-
peltetésével, de az eredmény felemás lett.
Amennyit nyert az előadás azzal, hogy a
környék autentikus népzenéje szólalt meg
a színpadon, annyit veszített is az előadás
drámaisága, ugyanis a dalok
megszakították a cselekményt, szétszab-
dalták, szinte „irodalmi színpadi orató-
riummá" tették a produkciót.

Még ugyanabban, az 1980-81-es sze-
zonban került színre Udvaros Béla ren

dezésében Federico García Lorca Vér-
násza. Az előadásban nem sok jelent meg
Lorca drámájának lírájából, szürreális vilá-
gából, sajátos drámaiságából. Ha valami
mégis, akkor az elsősorban az aradi Állami
Színházból érkezett Győrffy Éva atmosz-
ferikus, ugyanakkor célszerű díszlet-jel-
mez együttesének köszönhető. A díszlet
fehérje és a jelmezek feketéje pontosan
kifejezte a Lorca-dráma lényegét. A já-
tékmódot, a játék stílusát viszont nem
sikerült a rendezőnek eltalálnia. Elsza-
lasztott lehetőség volt a Vérnász. A darab
gondolatisága, művészi megformáltsága
alapján az akkor még csak körvonalazódó
műsorvonulat egyik reprezentatív
bemutatója lehetett volna, de sem a ren-
dező, sem a színészek nem tudtak meg-
birkózni a mű bonyolultságával, sajátos
lírai realizmusával.

Lazán kapcsolódik a vonulathoz Gorkij
Éjjeli menedékhelyének Giricz Mátyás
rendezte előadása, hiszen a darab sze-
replői nem parasztok. A menedékhely
tipikusan városi intézmény, de részben a
jelenség, részben a menedékhelyen ural-
kodó viszonyok alapvetően feudális jel-
legűek, s a lakók többsége közelebb van
lélekben, felfogásban, etikában a paraszti
léthez, mint a városihoz.

Ez az előadás - bár szélsőségesen el-
térő kritikai visszhangot váltott ki - a
színház utóbbi periódusának egyik legje-
lentősebb produkciója volt. Giricz értel-
mezésének kulcsa Luka figurája lett, mint
többjelentésű, illetve olyan alak, aki kö-
rül valami titok lebeg. Mégsem a vándor
lett az egyértelmű főszereplője az elő-

adásnak, sőt, nem is volt kifejezetten fő-
hőse. A rendező igyekezett minden alak
egyéni tragédiáját kibontani, s a kis tra-
gédiák összességéből jött létre az a hely-
zet, amelyben már nem a Luka-féle em-
berek segíthetnek, mert ezek csak ideig-
óráig tudnak vigaszt nyújtani, de a prob-
lémák megoldásában nem segítenek, sőt
elodázzák a megoldási kísérleteket is.

Giricz felfedezte Gorkij művében a
komikumot. Előadása nagyon emberi volt;
a mérhetetlenül kilátástalannak, meg-
változtathatatlannak tűnő emberi sorsok
mélyén is megtalálta a túlélést elősegítő,
gyógyító humort.

Az előadás színészpedagógiai szem-
pontból is fontos volt, a sokszereplős darab
alkalmat adott egyrészt bizonyos szemé-
lyekre szabott színésztechnikai problé-
mák megoldására, másrészt egy viszony-
lag homogén társulat kialakítására.

A látványvilágot Gyarmathy Ágnes
csupa rongy díszlete és jelmezei szabták
meg. A trégerekről nagy darab rongyok
függtek alá, ezek atmoszférát sugalltak,
ugyanakkor zegzugos, jól bejátszható te-
reket képeztek. (Ezt a megoldást többen
naturalistának bélyegezték, holott igen-
csak stilizáció volt!)

Egészen más jellegű darab volta Darvas
József azonos című regényéből Molnár
Gál Péter által adaptált Vízkereszttől
Szilveszterig, melyet szintén Giricz Mátyás
rendezett.

Molnár Gál a belső monológokat radi-
kálisan megkurtította, ezáltal a regény-
beli dialógus - monológ arány megváltoz-
tatásával drámaibb szöveget hozott létre.
Az igazi dramaturgiai találmány azonban
a munka ábrázolása volt: a főhőst,
Sándort játszó színész (Hodu József) a
szó szoros értelmében végigdolgozza az
előadást. A tér középpontjába egy nagy
szénaboglya került, a kézzel mozgatható
forgóra. A több mint harminc jelenet vál-
tásakor a színésznek magának kellett a
forgószínpadot elmozdítania, az átdísz-
letezéshez szükséges tárgyakat mozgat-
nia, valamint a vízkereszttől szilveszterig
terjedő esztendő évszakváltozásainak
megfelelő s a színpadon elvégezhető
idénymunkát végrehajtani.

A színpadi műből azonban változatla-
nul hiányzott a konfliktus, a drámaiság.
Bizonyos momentumoknál elkerülhetet-
len volt a monologikus megszólalás meg-
tartása, ettől a főhős a fizikai cselekvések
ellenére is passzív, a maga sorsának nem
alakítója, hanem szemlélője maradt, illetve
nemegyszer narrátorként mesélte, kom-
mentálta a vele történteket. Sándornak

Móricz Zsigmond: Úri muri (békéscsabai Jókai Színház). Dariday Róbert (Ezredes). Kalapos
László (Borbíró), Lengyel János (Csörgheö Csuli) és Harkányi János (Szakhmáry)



nem volt drámai értelemben vett ellen-
pontja, nem került igazán konfliktusba
senkivel sem.

Giricz Mátyás rendezése a dramatikus
anyag problémáin nem tudott segíteni; a
dramatizálást olyan alapanyagnak tekin-
tette, amely módot ad egyrészt egy lassan
feledésbe merülő világ felidézésére,
másrészt kiindulópontul szolgál egy kü-
lönleges színpadi műhöz, amelyben a
darab szövegének terjedelméhez képest a
cselekvések aránya sokszorosa volt az
általában szokásosnak.

A rendező valóság- és stílusismerete
nemcsak a szereplők többségének hite-les
figurateremtésében kamatozott, ha-nem
az előadás tárgyi világának kialakításában
is. Minden szerszám, eszköz valódi volt a
színpadon, de ez a naturalista hűség
csapdát is rejtett magában. A valódi
tárgyak sokasága kissé skanzen-szerűvé
tette a látványvilágot, ugyanakkor
paradox helyzetet hozott létre. A
színpadon ugyanis ezeket a tárgyakat nem
lehetett egészen funkciószerűen
használni. A színész ugyan nem imitálta a
munkát, mégis volt valami ellentmondás
mondjuk a vasvillával végzett tényleges
munka s annak színpadi megjelenítése
között, még akkor is, ha a széthordozott
szénát ismét kazalba rakta a Sándort
játszó Hodu József. Egy naturalista tárgyi
és egy stilizációs játékszint feszült
egymásnak, s a domináns értelemszerűen
a cselekvő, a stilizációs szint lett.

Darvas szociografikus életképét Gár-
donyi A bor című életképe követte. Ez a
falusi történet mai szemléletünk szerint
átmeneti műfajúnak tekinthető: még
népszínmű és már parasztdráma. Cse-
lekménye alig van: Baracs Imre hét év
után felesége unszolására iszik egy pohár
bort, majd még néhányat, berúg, meg-veri
az asszonyát, aki elköltözik tőle. A
harmadik felvonásvégi kibékülésig karak-
terjelenetek sorában tipikus - vagy annak
tartott - falusi figurák asszisztálnak a férfi
dacoskodásához és megtéréséhez.

Giricz Mátyás jó ízléssel elkerülte a
darabnak a naturalizmusra csábító ve-
szélyeit, mindenekelőtt a darabon végig-
húzódó részegeskedés, de a híres-hírhedt
Göre Gábor, Durbints sógor, Kátsa
cigány figuráinak visszafogott ábrázolá-
sával is. Elsősorban az emberi viszonyok
kibontására törekedett, s különösen a
Baracs testvérek kapcsolatát ábrázolta
sokrétűen, finoman éreztetve azt is, hogy
a főhős hétéves absztinenciája hét év
„állóvízlét" volt (ahogy az egyik kritikus,
Szántó Judit kifejezte), amelyből ő

Harkányi János (George) és Hodu József (Lennie)
az Egerek és emberek békéscsabai előadásában (Várady Zoltán felv.)

s a hozzá hasonló kisemberek csak a
mámor segítségével tudnak - ha rövid
időre is - kilépni.

A rendező igyekezett elkerülni a natu-
ralista eszközöket (kivétel a második fel-
vonás főszereplővé vált malackája), és
elnéző derűvel, megbocsátó humorral
ábrázolta alakjait. Gyarmathy Ágnes a
Darvas-mű naturalista lényegű látványvi-
lágával szemben itta portákat csak jelezte, s
az előadás egészéből hiányzó irónia a
díszlet képi megoldásaiban jelent meg.

A produkció leglényegesebb problémája
stiláris jellegű volt: a szereplők a darab
szelleméből következően tájnyelvet,
méghozzá őzőset beszélnek. De egy-részt
az aszongya, gyött, ispány, ingörködni stb.
szavak kimondása, másrészt az őzés nem
vált minden színésznél természetessé, s
bár érződött a rendezői, színészi igyekezet,
hogy egységes legyen a tájnyelvi
beszédmód, a végeredmény igen
heterogén hangzás volt. S ez áttéte-lesen a
színészi munka egészére is vonatkozik.
Egyeseket csak azért lehetett dicsérni,
hogy nem vált sem népieskedővé, sem
ízléstelenné az alakításuk, másoknak
viszont sikerült élő, hihető figurát
alkotniuk. Egyértelműen jó alakításnak
csupán Harkányi János Baracs Imréjét
lehetett tekinteni.

Csak lazán kapcsolódott a többi paraszt-
drámához Az esőcsináló és a Bűntény a
Kecskeszigeten, hiszen nem a magyar
paraszti életből veszik témájukat, s szo-
rosan véve nem is parasztdrámák.

Richard Nash darabjának főszereplői
amerikai farmerek, de foglalkozásuknál
fontosabb az, hogy a közöttük létező
kapcsolatok jellege, tisztasága hasonla-

tos ahhoz, amely a magyar paraszti
tematikájú művekben is tapasztalható.

A darab és Giricz Mátyás rendezése
egyaránt azt hangsúlyozta, hogy hit nél-
kül nem lehet élni, különösen
manapság, amikor világunk túlságosan
anyagi köz-pontú. Azt sugallja az
előadás, hogy „hinni kell a jóban, még
akkor is, ha körülöttünk a rossz, a hamis
érvényesül, a látszat győz" - vallotta a
rendező. Akár-csak A borban, itt is az
egyik leglényegesebb rendezői
mondandó az volt, hogy „ha a családban
nincs rendben valami, akkor a
társadalomban sincs".

A rendező ezúttal ismét valósághű,
hiteles tárgyakkal berendezett díszlet-
ben játszatta a darabot, bár ez a látvány-
világ kissé steril maradt. A színészek a
romantikus szerelmi történetet őszinte
szenvedéllyel és realista igénnyel vitték
színre. Még Barbinek Péter is inkább
mindennapi embernek, mint csodákkal
ügynökölő „megváltónak" ábrázolta az
esőt ígérő s a vénlány Lizzy életét egy
röpke időre boldoggá tevő Starbucköt.
Ettől vált hitelessé és érdekessé az
előadás, ugyanis ha Starbuck csodákra
képes alak volna, akkor ez a darabot a
mesék birodalmába utalná, de így, hogy
a vándor ugyanolyan, mint a többiek,
sőt, bizonyos fokig még kiszolgáltatot-
tabb, hisz üldözött lény, akkor a
„csoda" csak mindannyiuk együttes
akaratából jöhet létre, akkor ő nem
létrehozója, hanem katalizátora a
boldogság pillanatainak. Ebben a
koncepcióban a rendező és a színész
kitűnő partnere volt a Lizzyt játszó
Felkai Eszter.

Ugo Betti darabját Rencz Antal ren-
dezte. A dráma külső rétege falusi.
Vala-



hol, egy mindentől távoli tanyán él három
nő, közéjük toppan be a háborút meg-járt s
pontosan nem kiismerhető férfi, Angelo,
aki mindhárom nő számára a magány
feloldásának esélyét jelenthetné. De az
asszonyok nem tűrik, hogy a férfi
uralkodjon fölöttük, illetve, hogy bárme-
lyikük kisajátíthassa magának Angelót. A
férfi beleesik egy kútba, s a három nő
ismét magányra kárhoztatva él tovább. A
nem alaptalanul némi freudizmussal, ál-
modernséggel vádolt darabból a rendező
mai problémákra utaló előadást hozott
létre: egyrészt a magányról, másrészt a
szabadság problémáiról szólt, azaz álta-
lános emberi tartalmak kerete lett a drá-
mabeli tanyai élet, illetve tematika.

A paraszti témájú előadások sorában a
két utolsó volt a legkomplexebb, a többi
előadás részeredményeit mintegy szin-
tetizáló produkció: az Úri muri és az Ege-
rek és emberek.

Móricz Zsigmond regényátdolgozása
az elmúlt hat évtizedben több dramati-
zálásban került színre. Giricz Mátyás
egyfelől az eddigi szövegváltozatok, értel-
mezésvariációk szintétizésére törekedett,
másfelől három embernek egy, a tivornya
háttere előtt zajló kiélezett drámáját
erősítette fel. A Szakhmáry Zoltán és a
két nő - Rhédey Eszter és Rozika - kö-
zötti drámát tartotta a rendező a legfon-
tosabbnak, s ez meghatározta a mű szö-
vegkezelését: az ő jeleneteikkel szem-ben
a mulatás epizódjai terjedelmük-ben és
jelentőségükben gyengültek. Csak
Csörgheő Csuli - mint Szakhmáry leg-
erőteljesebb drámai ellenpontja - maradt
meg viszonylag teljes drámai súlyával.

Giricz nem dzsentrisiratót állított szín-
re. Szakhmáry reformember egy refor-
mokat nem kedvelő, azoktól félő, azokat
mindenáron akadályozó közegben. Min-
den tekintetben társtalan, de a ciniku-
sokkal, a kockázat- és felelősségvállalás-
tól mentes, „minden úgy jó, ahogy van"
állapotban vegetálókkal szemben talpon
tudna maradni, ha legalább egyvalaki len-
ne mellette, aki szívvel-lélekkel bízna
benne. De ilyen ember nincs a közelében.

A rendező a történet általános érvé-nyű
gondolatait hangsúlyozta, erre utalt a
díszlet, a játék terének kialakítása is.
Gyarmathy Ágnes puritán látványvilágot
teremtett. A háttérben egy egész falat
beborító fotógrafika volt látható: mint-ha
a hajdani falukutatók szociográfiáit
illusztrálná a kiszáradt szikes talaj felna-
gyított képe. S mintha ennek a képnek
valóságos folytatása lett volna a csupasz
színpad, ahol csupán néhány bútorda-

rabbal vagy farönkkel jelezték a külön-
böző helyszíneket, mindenkor tágas he-
lyet hagyva a játéknak, az emberi viszony-
latok ábrázolásának.

A rendező minden szerepet pontosan
értelmezett és dolgoztatott ki. Az elő-
adásban nem volt olyan figura, amely ne
illeszkedett volna az összjátékba, s ez
nem kis dolog. A korrekt átlagszínvonal-
ból néhány alakítás emelkedett ki: a csu-
gariakat játszó Széplaky Endréé, Gyur-
csek Sándoré és Géczi Józsefé, Csuli
figurájában Lengyel Jánosé, és a három
főszereplőé, Harkányi Jánosé (Szakh-
máry), Felkai Eszteré (Rhédey Eszter) s
mindenekelőtt Varga Katáé (Rozika).

Az 1987-88-as szezonban Rencz Antal
megvált a főrendezői poszttól, s úgy tű-
nik, Giricz Mátyás kapcsolata is megla-
zul a színházzal. Így az évad egyik legje-
lentősebb bemutatója, az Egerek és embe-
rek a Jókai Színház elmúlt nyolc évében
kialakult műsorvonulat lezárásának is
tekinthető, a hírek szerint az új művészeti
vezetőség, figyelmen kívül hagyva e
drámatípus egyértelműen kedvező kö-
zönségfogadtatását, szakít a falusi-pa-
raszti tematikával.

Steinbeck 1937-ben írt s azonnal szín-
padra is alkalmazott regénye két vándor-
ló mezőgazdasági munkásról szól, az
együgyű Lennie-ről és a becsületes
George-ről. A roppant erejű, a kis
állatokat szerető Lennie rá van szorulva
társára, aki sokszor hiába szeretne
szabadulni a simogatásával is csak bajt
okozó társától, felelősséget érez iránta.
Mára darab kezdetekor nyilvánvaló, hogy
kettejük sorsa feltartóztathatatlanul
tragédiába fordul. Lennie akaratlan,
gyilkos szorítása (egy nőt fojtott meg)
miatt bujkálva menekül-nek, s egy
farmon próbálják meghúzni magukat.
Dolgoznak, igyekeznek távol tartani
magukat a farmot megosztó vi-
szálykodásoktól, de hiába minden, hiába
a saját farmról szőtt álmaik s az ezért vál-
lalt lemondásuk, ismét bekövetkezik a
tragédia: Lennie az ifjú farmer kacérkodó
feleségét öli meg - öntudatlanul. George
nem engedi, hogy a többiek
meglincseljék társát - maga végez vele.

A darabot Magyarországon 1947-ben
mutatta be a Madách Színház, majd tíz
évvel később felújította. Mindkét elő-
adás főszerepeit Greguss Zoltán és La-
dányi Ferenc játszotta, alakításuk szín-
háztörténeti jelentőségű volt. Sokáig úgy
tűnt, hogy e két kitűnő szerepformálás
felülmúlhatatlan, minden bizonnyal ez

is magyarázza, hogy a darabot más szín-
ház nemigen játszotta, aztán meg nem is
tűnt „korszerűnek", így csaknem elfelej-
tődött. A békéscsabai színház viszont
rátalált a műre, s jó érzékkel építette be a
parasztdrámák sorába.

Giricz Mátyás az Egerek és embereket
nem egyszerűen farmertörténetnek te-
kintette. Ezúttal is az általános emberi
tartalmakat, a darab mély humanizmusát
hangsúlyozta, miközben megtartotta a mű
reális alaphelyzetét, naturalista
környezetrajzát.

Gyarmathy Ágnes forgóra komponált
díszletegyüttese kitűnő játéktérnek bizo-
nyult. A darab minden helyszíne egy-egy
körcikknyi színpadrészt kapott, a nyers
fából ácsolt-összerótt falak, a lengőajtók,
priccsek konkrét helyszíneket ábrázoltak,
ugyanakkor az egész a természetkö-
zeliséget éreztette. Ezt erősítette a keret-
jelenetek helyszínének, a folyópartnak
igen egyszerű, de atmoszférateremtő képi
ábrázolása: az álló fatörzs és a ledöntött
farönk az élő és élettelen természet egy-
idejű megjelenítését szolgálta, egyszerre
volt természeti helyszín, ahol megbújni,
pihenni, falatozni, álmodozni lehetett, és
a végső tragédia lezajlásának színtere. A
jelmezeket az amerikai farmerruházatra
és a mai viseletre egyaránt utaló jegyek
tették finoman kettős jelentésűvé.

A rendező jól tömörítette a drámát,
kiküszöbölte a mű túlbeszéltségét, szen-
timentalizmusát, és kemény, mégis érzel-
mes előadást hozott létre. Nem történt
semmi rendhagyó a színpadon, „csak"
megszülettek és hitelesek voltak a hely-
zetek. Giricz az évek során kialakította
azt a „csapatot", amelynek tagjai elő-
adásról előadásra értőbb, felkészültebb
partnerei lettek a munkában. Ennek is
köszönhető, hogy az Egerek és emberek
előadása hatásos, jó színvonalú együttes
munka, amelyen belül mindenki lehető-
séget kapott az egyéni teljesítmények
felmutatására is. Az előadásban nem volt
egyetlen hamis hang, túljátszott
mozzanat, üres deklamálás, külsődleges
gesztus. Beérett Giricz színészpedagógiai
munkája: a színészek - idősebbek és
fiatalabbak, rutinosak és kezdők egyaránt
- szokatlanul természetesen, hite-lesen
léteztek szerepükben. A rendező a
színészek emberi-művészi tulajdonsá-
gainak ismeretében, az egyéni hibákat,
hiányosságokat is számba véve formál-
tatta meg a figurákat, így nem alakításo-
kat, hanem igazi alakokat láthattunk a szín-
padon. Ez a kisebb szerepek alakítóira -
Dariday Róbertre, Kalapos Lászlóra,



Sövény Tiborra, Mester Lászlóra, Bö-
könyi Laurára - éppen úgy igaz volt, mint
a nagyobb feladatokat megoldókra.

Tamás Simon Slimje férfias, hirtelen
indulatú, de jó helyzetértékelő vezér-
egyéniség volt; Gálfy László nem elsősor-
ban maszkjával jelezte Crooks néger vol-
tát, hanem egész magatartásával. A szí-
nész bőre színe miatt kiközösített ember-
nek nem csupán fájdalmát és magányos-
ságát mutatta meg, hanem azt is, hogy ez a
figura bizonyos mértékig felülemelkedik
hátrányos helyzetén, s olyan autonómiát
alakít ki, amely senki másnak nem adatik
meg, de amely mégsem teszi boldoggá;
Széplaky Endre egyszerű eszközökkel s
külsődlegességektől óvakodva ábrázolja
Candyt, a kegyelemkenyéren élő, félig
nyomorék embert, aki Georgeékhoz
társul, együtt álmodozik velük. Az ő
szerepében kísért leginkább a szenti-
mentalizmus veszélye, de Széplaky elke-
rülte ezt a csapdát.

A két főszerepet Harkányi János és
Hodu József játszotta. Harkányi rendkívül
természetesen, a rá olykor jellemző pate-
tizmust is levetkőzve jellemezte George-
ot. Indulatos és szelíd, sorsába beletörődő
és életén változtatni akaró, álmodozó és a
realitások világában élő, a társát mesékkel
hitegető és a maga erejében sem bízó
embert rajzol meg a színész, olyan
embert, aki sem együtt élni nem tud
Lennie-vel, sem elhagyni őt. Harkányi a
figura drámai fordulópontját is pontosan
érzékeltette, csupán annak a pillanatnak
mélyebb elemzésével és meg-mutatásával
maradt adós, amikor Lennie gyilkossága
után végérvényessé válik számára is, hogy
nem maradhatnak együtt, s minden álmuk
szertefoszlott. Ugyanakkor a végső mese,
majd Lennie megölése viszszafogott, erős
drámai hatású epizód lett.

Hodu József Lennie-je színész és sze-
rep ideális találkozásából született. A
színész robusztus alkata, emberi tiszta-
sága jól megfelelt a szerep legfőbb jelleg-
zetességeinek. Hodu azonban nem, illetve
nem elsősorban a külső adottságaira
hagyatkozva teremtette meg a figurát, s
nem hangsúlyozta túl az alak félnótássá-
gát sem. Nagyon emberi, kiszolgáltatott,
fizikai ereje ellenére is gyenge lényt muta-
tott meg, olyan valakit, aki éhes a szere-
tetre, vágyik a társakra, de fél is tőlük; aki
ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy
valamit vagy valakit megsimogasson, de
retteg attól, hogy a kedveskedésből tragi-
kus helyzet lesz. Ez a Lennie nem tud gyű-
lölni, nem akar senkinek sem rosszat, s
tragédiája, hogy csupa jóakaratból
születnek a

helyrehozhatatlan események. Hodu már
máskor is igazolta, hogy
„eszköztelenségé-ben" mekkora művészi
erők rejlenek, e képessége most teljes
mértékben érvényesült. Az az
egyszerűség, sallangtalanság, amellyel
Hodu Lennie-t jellemzi, a figura
alapmeghatározója lett. A színész és a
rendező nagyon ügyelt arra, hogy
Lennie ne egy patologikus eset megtes-
tesítője legyen, hanem nagyon érzékeny,
mindennapi ember. S ez a törekvésük
lényegében sikeres volt, leszámítva azt,
hogy Hodu a félelem kifejezésére ettől a
figuraformálási koncepciótól némileg
eltérő eszközöket is használt.

Hodu és Harkányi az emberi egymás-
rautaltság erejét és lehetetlenségét jele-
nítették meg. mint ahogy az előadás egé-
sze az álmok, a hitek, a csodák erejéről,
életünk e nélkülözhetetlen érzelmi meg-
nyilvánulásainak szükségességéről, illet-
ve mindezek elérhetetlenségéről szólt,
arról, hogy a középszerű realitások, a
rutinmunka, a szokvány életmód, az em-
beri értéktelenség közegében törvény-
szerűen semmisül meg a nem kézzelfog-
ható, pénzre vagy egyéb javakra nem
váltható érték.

Giricz a paraszti tárgyú előadásaiban nem
csupán egy társadalmi réteg múltjáról
adott hiteles képet, hanem mindenek-
előtt az emberekről, az emberi kapcsola-
tokról általában. Nem a folklór érdekelte,
hanem a falu kegyetlen természe-
tességében élesen megnyilvánuló emberi
viszonylatok. Ettől ezek a produkciók
nem lettek rétegszínházi kuriózumok,
hanem általánosan érvényes emberi
drámák hordozói. Nem voltak azonos
színvonalúak a drámák s az előadások, de
majd' mindegyikben s különösen ezek
együttesében megvalósult az, hogy egy
adott társadalmi közeg közösségi élmény-
anyagára támaszkodva, abból táplálkozva
jött létre mai mondandójú, aktuális
produktum. Nem nosztalgikus múltba
fordulás, hanem a nemzeti múlt egy
bizonyos, az elmúlt évtizedekben kevéssé
felszínen lévő rétegének tudatos vállalása
motiválta a színháznak ezt a törekvését, s
nyugodtan állíthatjuk: a körülmények és
a személyek szerencsés találkozásából
olyan produkciók születtek, amelyek
nemcsak a helyi közösség tetszését és
egyetértését váltották ki, ha-nem a
magyar színjátszás egészének kínáltak
továbbgondolnivalót a hagyományok
alkotó feldolgozásához.

BÉCSY TAMÁS

A szellemi arculatok hiánya

John Whiting művei közül az 1961-ben
született Az ördögöket tartják a legsikere-
sebbnek. Ruszt József már Zalaegerszegen
is megrendezte; most pedig Angyali Jo-
hanna címen vitte színre a Vígszínházban.

A történet a XVII. századi Franciaor-
szágot idézi, de természetesen nem „tör-
ténelmi" dráma.

Loudun városában tevékenykedik egy
Grandier nevű pap. Benső tartalma, szel-
lemi törekvése szerint az élet szépségé-
ben, a minden élőlény iránti jóindulatban
és a szerelemben-szexualitásban keresi
az Istent. Ebből következik, hogy az Isten
és az Istenhez való viszony számára nem
kizárólag a tapasztalaton túli világba
vezető vagy oda vezérlő dinamizmus,
hanem az élet azon teljességének
átfogásához és átéléséhez hozzásegítő
„katalizátor", amelybe a testi örömök, az
embereknek és törekvéseiknek a megér-
tése, a világ minden része iránti szeretet
és a halálnak mint az életnek értelmet
adó eseménynek az elfogadása éppúgy
hozzátartozik, miként esetleg az Istennel
való „unio mistica".

Természetes, hogy egy egyéniségnek-
személyiségnek ily nagyfokú teljesség-
vágya és teljességre való törekvése - mint
egyébként minden valóban nagy és jelen-
tős személyiség jelenléte - oly varázst és
vonzerőt áraszt, amelytől az adott
közösség egyetlen tagja sem maradhat
érintetlen. A valóban jelentős személyi-
ség éppúgy kiváltja-kikényszeríti - ki-
sebb mértékben - az elismerést és csodá-
latot, mint - jóval nagyobb mértékben -
az irigységet és gyűlöletet.

Ha a jelentős személyiség törekvése
elsőrendű szellemi-intellektuális, akkor a
környezet irigysége és gyűlölete ellen
általában nincs eszköze; környezete tag-
jainak viszont rendszerint bőven rendel-
kezésére állnak eszközök őellene. Az ily
emberek rendszerint áldozattá válnak.
Mivel ez a kérdéskör az emberek közötti
kölcsönös viszonyokban jelenik meg, az
ily tartalmú és struktúrájú helyzetekben
a viszonyok sohasem maradnak statiku-
sak, hanem szükségszerűen változókká
alakulnak.

Az áldozat ebbéli helyzete speciális
drámaműfajt alakított ki, az úgynevezett


