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Válsághelyzet és
kisszínházak

Látszatra minden rendben van. A szín-
házak működnek - bár nehezedő gazda-
sági viszonyok határozzák meg létüket -,
a közönség pedig általában megtölti a
nézőtereket; bár a nézőszám fogyatkozik,
vannak kiugró sikerszériák s állandóan
telt házakkal játszó teátrumok.

A valóság viszont az, hogy a színház
súlyos válságban van. S nem elsősorban
gazdasági krízisben, hanem szervezeti,
szemléleti, tudati és értékválságban. A
régóta meglévő, tudott, de tudomásul
venni nem akart helyzetet most az ország
általános - mindenekelőtt gazda-sági -
válsága felerősíti és nyilvánvalóvá teszi.
Sőt, úgy tűnik, mintha a színházakat is
„csupán" gazdasági okokból bekö-
vetkezett krízis sújtaná, holott ahogy az
ország gazdasági kényszerhelyzetének
hátterében politikai-ideológiai válság hú-
zódik meg, úgy ez fokozottan érvényes a
kultúrára s annak megnyilvánulásaira. A
jelenlegi állapot évekkel, évtizedekkel
ezelőtti döntések, koncepciók, érdekvi-
szonyok következménye. Ez természete-
sen nem azt jelenti, hogy a kultúrát álta-
lában s a színházat konkrétan sújtó gaz-
dasági intézkedések hatását bagatellizálni
akarnám, hiszen minden hivatalos
nyilatkozat ellenére ezek az intézkedések
szűk látókörűek, károsak, meggon-
dolatlanok, mivel meghozóik csak rövid
távon gondolkodnak. A színházakat nem
lehet üzemnek tekinteni, még akkor sem,
ha a jelenlegi szisztémában üzemi
működést várnak el tőlük, márpedig a
nyersanyagok és a felhasznált termékek
árának, az energia- és közüzemi díjak-
nak, a bérköltségeknek az emelkedése
éppen úgy hat a színházakra, mint a gyá-
rakra, de a költségnövekedést nem lehet
ugyanolyan módon áthárítani a vevőre,
mint ezt az egyéb termékeknél teszik, a
jegyárakat nem lehet minden határon túl
emelni. A kenyeret akkor is meg kell
vennem, ha négyszeresébe kerül majd a
mostaninak, de a színházról már akkor
lemondok, ha megduplázódik a jegyár -
mondta egy értelmiségi ismerősöm, s
igaza van. A világon sehol nem érvénye-
síthetők maradéktalanul a piaci törvé-
nyek, még a leginkább e törvények hatá-
sának kitett szórakoztatóiparban sem,

márpedig a jelenlegi gazdasági szabályok
lényegében erre kényszerítenék a szín-
házakat, hisz a dotáció még relatív érték-
ben is csökken, miközben minden kiadás
növekszik.

Elavult struktúra - vezetői krízis

S ebben a helyzetben egyértelműen ki-
derül: a színházi struktúra tökéletesen
elavult. Nagy színházak a fővárosban,
nagy színházak a vidéki városokban; az
álhumánus és álszocialista teljes foglal-
koztatási rendszerből következő óriási
apparátusok felduzzasztott adminisztrá-
cióval, állandóan fluktuáló s egyre ala-
csonyabb szakmai színvonalú kiszolgáló
személyzettel és felhígított társulattal; a
társulatok megmerevedéséhez vezető
státusrendszer, melyen mindmáig a meg-
határozott időre szóló szerződtetések
gyakorlata sem változtatott; az egész
színházi életet nehézkessé tevő reper-
toárrendszer csaknem teljes kizárólagos-
sága; a hosszú évek óta változatlan dotá-
lási szisztéma, központi irányítás, amely
a repertoár kialakításától kezdve a prefe-
rálási szempontok érvényesítéséig bezá-
rólag mindenben megszabta a színházak
működését.

S mindezekhez társulnak a szubjektív
tényezők, az például, hogy néhány ember
hitbizományának tekintette - s tekinti ma
is - a színházát, de a főiskolát is, így a
színházi képzésre s a fővárosi - sőt köz-
vetve a magyar - színházi életre az ő - s
az évek múlásával egyre inkább megkér-
dőjelezhető - művészi ízlésük, emberi,
vezetői mentalitásuk nyomta rá a bélye-
gét; hogy a színházi szakma továbbélését
veszélyeztető kontraszelekció érvénye-

Goethe: Stella.
Varga Éva a debreceni előadásban

sült s érvényesül a rendezőképzésben;
hogy kihalnak a színház régi szakembe-
rei, s nincs utánpótlás; hogy teljesen
megoldatlan a színházi vezetők képzése
és kiválasztása stb.

Nem új keletű gondok ezek, de a nehe-
zedő gazdasági viszonyok - úgy tűnik -
egyszerre hozták felszínre ezeket is. S az
is igaz, hogy számos intézkedés született
az elmúlt időben e problémák részleges
enyhítésére. De nem történt meg az egész
színházi terület teljes és komplex
felülvizsgálata és új alapokra helyezése.
Holott ez ma már elodázhatatlan.

Hiába kezdeményezik s igyekeznek
elterjeszteni például azt, hogy a színházi
vezetőket, igazgatókat, főrendezőket pá-
lyázat alapján válasszák ki, ha a számba
jövő szakemberek szűk köre miatt képte-
lenség komolyan venni a kiírt pályázato-
kat. Az, hogy a főiskola hosszú éveken át
szisztematikusan elhanyagolta a rende-
zőképzést, most - az általános színházi
színvonalromlást nem számítva - má-
sodszor bosszulja meg magát. Egyszer
már egy hullámban bekövetkezett az,
hogy pályájukat éppen csak kezdő művé-
szekre bíztak - vagy kellett bízni - szín-
házakat. Az eredmény ismeretes: közülük
alig-alig van ma is vezető beosztásban
valaki, s legtöbbjüket művészileg is igen
megviselte, hogy túl korán szakadt a
nyakukba egy társulat, egy „üzem" mű-
ködtetésének minden színházi és nem
színházi gondja. Most ismét ez a helyzet
következett be, de talán még súlyosabb
kilátásokkal. Miközben az ország minden
vezetői szintjén elkerülhetetlen vál-
tozásoknak vagyunk tanúi, a színházak
egy részének élén évtizedek óta mozdít-
hatatlan igazgatók, főrendezők állnak,
másutt viszont többnyire szubjektív okok-
ból hirtelen vezetőváltoztatásokra került
sor. Adjuk meg a minden vállalkozót
jogosan megillető előlegezett bizalmat a
most új feladatokkal próbálkozóknak, de
azért az több mint nyilvánvaló: sem Mis-
kolcon, sem Békéscsabán, sem Szegeden,
sem Pécsett nem egészen átgondol-tan
történt a vezetőcsere kezdeményezése.
(Miskolcon egy erős műhelyt vertek szét
valami ködös, ráadásul a közön-
ségigényre hivatkozó „koncepció" ked-
véért, Szegeden, Békéscsabán és Pécsett
pedig minden formai előzmény nélkül,
sőt annak ellentmondva, kapkodva és
évad közben döntöttek az illetékesek.) A
vezetői posztokra - akár kiírtak pályáza-
tot, akár nem - igen kevés jelölt akadt.
Miskolcon a rendezői „középgeneráció"
számos tagjával folyt a hírek szerint elő-



zetes tárgyalás, de egyikük sem vállalta a
főrendezőséget - szolidaritásból vagy jól
felfogott érdekeit szem előtt tartva, nem
tudni -, míg Pécsett is, Békéscsabán is
alig volt a vállalkozók között érdemleges
színházi gyakorlattal és eredménnyel
rendelkező jelentkező, így érthető, hogy
három színház élére is fiatal főrendező
került (egyikük csupán most végezte el a
főiskolát, másikuk pedig színházban
még alig dolgozott). De Szegeden és
Veszprémben is csupán részben tűnik
megoldottnak a főrendezőkérdés, ugyanis
mindkét városba csak félállású művé-
szeti vezető került.

Ha számításba vesszük azt is, hogy az
elmúlt évadban vette át színháza vezeté-
sét Debrecenben és Zalaegerszegen is
egy-egy fiatalember (már persze magyar
értelemben vett fiatal), akkor egyfelől
elégedettek lehetünk, hiszen igazi moz-
gás tapasztalható a színházi életben, rá-
adásul határozott fiatalításnak lehetünk
tanúi, másfelől viszont aggodalmunknak
kell hangot adnunk: előkészítetlenül, a
mély vízbe dobással vagy ugrással tör-
ténnek ezek a cserék, s nehogy néhány év
múltán ezek a rendezők is ahhoz hasonló
helyzetbe kerüljenek, mint amilyenbe az
előző „fiatalítás" részesei - áldozatai -
jutottak.

A színházak élén bekövetkezett cserék,
valamint a gazdasági helyzet a ko-
rábbiaknál valamivel nagyobb mértékű
mozgást okozott a társulatok egy részé-
nél. S ez elkerülhetetlen ahhoz, hogy

valami megváltozzék a színházak életé-
ben. Bár a kelleténél nagyobb port vert
fel, amikor egy-egy színháztól önként,
vagy mert az új vezetők nem hosszabbí-
tottak szerződést, nem az eddig szokásos
két-három, hanem nyolc-tizenkét színész
távozott, egy csöppet sem lehet és
szabad kárhoztatni ezt az állapotot. Tu-
domásul kellene venni végre, hogy a
művészetben nincs nyugdíjas állás. Csak
a művészi teljesítményeknek lenne sza-
bad érvényesülniük, s itt még fokozot-
tabb differenciálásra lenne szükség, mint
az élet egyéb területein (amit különben
minden fórumon oly igen szorgalmaz-
nak, s ami oly kevéssé valósul meg, s
természetesen dőreség volna azt hinni,
hogy a társadalom egészére érvényes
anomáliákat éppen a színházban lehet
először és tökéletesen kiküszöbölni).
Hiába cserélődik le azonban egy társulat
harmada is, ha a szerződtetési rendszer
ellentmondásos, ha a kivételezettek, a
koruk, funkciójuk, volt funkciójuk, társa-
dalmi megbízatásuk stb. alapján védet-
tek, a különböző szempontok alapján
méltányosságot élvezők köre oly nagy,
hogy a szisztematikus társulatépítés sok-
szor szinte lehetetlen, s mivel gyakran a
kivételezettek közt számos megfáradt
vagy nem kellő művészi felkészültségű
színész, rendező van, a művészi előrelé-
pés is korlátokba ütközik. (Mellesleg a
szerződtetés, a színész jogállása, a szí-
nész és a rendező viszonya olyan komp-
lex kérdéskör, amely mélyebb s objektív

vizsgálódást igényel, éppen ezért az
olyan szubjektív indulatú megközelítését,
mint amilyenek például a Film Szín-ház
Muzsikának a Csoma-szindrómáról szóló
írásai voltak, vitatható értékűnek tartom,
mivel csupán a jelenségek felszínét
borzolgatják.)

Féloldalas önállóság

A problémák féloldalas megoldását célzó
kísérletre más példák is vannak. Kitűnő
az, hogy a Fővárosi Tanács hatás-körébe
tartozó színházak az eddiginél jóval több
önállóságot kapnak, de ez csupán
részmegoldás, ha a budapesti szín-házak
között nem jön létre ésszerű funk-
ciómegosztás. A gazdasági krízis nem-
csak a színházakat hozza nehéz hely-
zetbe, hanem a nézőket is. Egy idő után
még az eddig rendszeresen színházba
járók is kénytelenek lesznek meggon-
dolni, hányszor engedhetik meg maguk-
nak, hogy színházjegyet vásároljanak,
pláne ha azok ára egyre emelkedik. S
választani kényszerülnek: aki eddig min-
den érdekesnek ígérkező előadást meg-
nézett, az most már csak biztosra megy, s
aligha fogja vállalni, hogy a közönség-
szervezőtől az őt érdeklő darabra szóló
jegy fejében a szokásos árukapcsolás
gyakorlata szerint egy másik produkcióra
szólót is rátukmáljanak; aki eddig
havonta ment színházba, az ezután csak
kéthavonta vagy még ritkábban fog je-
gyet venni; aki bérletet váltott, eztán
inkább csak egy-egy előadásra szeretne
jegyet kapni, s ha mégis a bérlet kényel-
mét választja, minden előadás előtt meg-
gondolja, színházba menjen-e vagy pénzt
keressen.

S ez már tartalmi kérdés, mit és milyen
színvonalon játsszon a színház, milyen
nézőréteg érdeklődését elégítse ki. Ter-
mészetesen sokan vannak, akik csak
kikapcsolódni akarnak, ha egyszer rá-
szánják magukat arra, hogy színházba
menjenek; de azok is sokan vannak, akik a
színháztól - annak fórumjellegét ko-
molyan véve - gondolkodtatást, értelmi-
érzelmi mozgósítást várnak. A gondtalan
kikapcsolódás biztosítása és a problé-
mafeldolgozás két - természetesen ilyen
végletes formában csak mesterségesen
polarizált - feladat, ami magától értető-
dően különböző típusú színházakat kíván.
De a mai nagyszínházi rendszerben majd
minden színház - vidéken mind-egyik, s
Pesten is a legtöbb - egyszerre és
egyidejűleg kénytelen e kettős funkció-
nak eleget tenni. Ez egy-egy kivételes
alkalommal sikerülhet, de hosszú távon
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nem. A gyakorlatban tehát az „egyet ide,
egyet oda" elv működik, ráadásul több-
szörösen is, hiszen nemcsak a közönségre,
de a fenntartók igényeire is figyelni kell.
Az a kicsinyes méricskélés, amelynek
alapján a műsorban hazai klasszikus és
kortárs, külföldi klasszikus és kortárs
drámának, szocialista és nem szocialista
szerző művének, zenés és prózai
alkotásoknak egyaránt s évadon-ként
eltérő arányban helyet kell kapniuk, s
amely megszabta, melyik mű milyen
nagyságú közönség előtt játszható, és
korlátozta, mondjuk, az angolszász dara-
bok számát, nem véve figyelembe azt,
hogy két, az ország két végében bemuta-
tott angol darab sem művészi sikerében,
sem hatásában nem összegezhető - ez a
szemlélet merőben művészetellenes, de
még mindig - ha nemis oly közvetlenül,
mint régebben - érvényesül.

S miközben ezeknek az arányok és
előírások betartására ösztönző igények-
nek igyekeznek eleget tenni a színházak,
eleget kell tenniük a közönségigénynek is
(a színészfoglalkoztatásból, társulat-
fejlesztésből adódó szempontokról már
nem is beszélve). Csakhogy a zömmel
bérletrendszerrel működő színházak csap-
dahelyzetbe kerülnek, amikor minden
igényt ki akarnak elégíteni. Eleve tudják,
hogy bizonyos daraboknál bukni fognak,
sem a bérletesek, sem az alkalmi nézők
nem fogják megnézni, de egyéb szem-
pontokból a bemutatásuktól nem tekint-
hetnek el. Más darabokkal - operettek,
zenés vígjátékok, bohózatok, esetleg
musicalek - a széles közönséget célozzák
meg, s ezekkel jó értelemben eltart-hatják
a bukásra ítélteket is. Es vannak olyan
bemutatóik is, amelyek szűkebb
nézőréteget vonzanak. De a néző az ese-
tek többségében nem tudja előre, mikor
mit, milyen típusú darabot fog látni,
melyik szól a csak kikapcsolódásra vá-
gyóknak, s melyik a „bekapcsolódni"
akaróknak. Ezért két lehetősége van a
színháznak: vagy a művek előadásmód-ját
nivellálja, ami azzal jár, hogy igazán
egyik nézőréteg igényeinek sem felel
meg, vagy vállalja, hogy többnyire foghí-
jas nézőtér előtt játszik.

A gazdasági krízis miatt a helyzet
tovább bonyolódik - vagy, ha úgy tetszik,
egyszerűsödik -: a legtöbb színház mű-
sora és/vagy játékstílusa kommercializá-
lódik. Úgy vélik a színházvezetők, hogy
ha azt, amire egy széles műsorkínálat
esetében a legnagyobb érdeklődés mu-
tatkozik, egyeduralkodóvá teszik, akkor
minden gondjuk megoldódik. Évente

egy-két operettre a vidéki városokban
valódi igény van, de négy-ötre aligha.
Tanulságos volt az a több helyről szár-
mazó s egybecsengő vélemény, amelyet
Békéscsabán az Egerek és emberek, de az
egy évvel ezelőtti Úri muri-előadások
kapcsán hallottam: az operettek helyett
több ilyen szép, igaz és megrendítő dara-
bot szeretnének látni. Meggondolandó-
nak tartom ezt az érvelést (különösen
Miskolc vonatkozásában, ahol a legegy-
értelműbben mondatott ki a zenés szín-
házi igény).

Ha némileg másként, de lényegében a
fővárosi színházakra is érvényes mindez:
csökken a bemutatószám, szaporodnak a
prózai színházak operett- és musicalpre-
mierjei, egyre inkább kiszorulnak a re-
pertoárból a társadalmi valóságot köz-
vetlenül vagy közvetve tükröző művek.

Stúdió-előadások

Azok a színházak, amelyek stúdióval
vagy kamaraszínházi helyiséggel rendel-
keznek, igyekeznek e kisszínházi lehető-
séget műsorrendjük polarizálására is fel-
használni. Egyfelől érdekes, hivatásos
színházainkban kevésbé ismerős műfajú
darabok - Az építész és az asszír császár
(Miskolc), Egy kiállítás képei (Kaposvár)
 , illetve új magyar drámák - Czakó
Gábor: Édes hármas, Horváth Péter:
Boleró (Népszínház), Zalán Tibor: Osze-
resek (Szolnok) és Azután megdöglünk
(Debrecen), Sultz Sándor: A hattyú halála
(Szolnok), Bárczy János: A magyar
Mölders (József Attila Színház) stb.
 bemutatóját tartották a stúdiókban,
másfelől viszont számos színház az eleve
kisebb sikerre számító szovjet premiere-
ket tette a kisszínházakba, azaz „adott is
ajándékot, meg nem is", továbbá klasszi-
kusokat - hogy csak a várszínházi és a
debreceni Goethe-bemutatókra s a nyír-
egyházi Grillparzer-premierre utaljak -
meg színészi jutalomjátékra lehetőséget
adó műveket - Ismeri a Tejutat? (Zala-
egerszeg), Varsói melódia (József Attila
Színház), Szavanna-öböl (Thália) stb. -
játszott a stúdiókban. A stúdiószínház
műhelyjellege a legteljesebben Kapos-
várott és Szolnokon érvényesül; e két
színházban a stúdiómunka hosszú évek
óta a nagyszínházi koncepcióhoz gondo-
lati és formanyelvi szempontokból egy-
aránt kapcsolódó szerves részét képezi a
műsornak, ráadásul Kaposvárott a szín-
ház-rekonstrukció miatt fontos társulat-
foglalkoztatási feladatokat is betöltöttek
ezek a munkák (az már más kérdés, hogy a
nagyszínházi bérletes s egyéb követel-

mények miatt se idejük, se energiájuk
nem volt a stúdióprodukciók - a Godot, a
Boldogtalanok, a Most mind együtt és a
mozgásszínházi előadás - sorozatjátszá-
sára - eddig).

Az évad jó néhány stúdió-előadásáról
beszámoltunk már, most a tendenciák
érzékeltetése miatt érdemes néhány to-
vábbi produkcióról is - a teljesség igénye
nélkül - részletesebben szólni.

Egy klasszikus mű újraértelmezésére
vállalkozott Debrecenben Jeney István:
Goethe Stelláját térszínházi körülmények
között rendezte meg a Kölcsey
Művelődési Ház színpadán (a hely ki-
emelésére azért van szükség, hogy emlé-
keztessünk az előadás körüli tűzoltósági
hercehurcára, a színházakat sújtó bürok-
ratizmus e riasztó példájára). Jeney a
lényegében három ember között ját-szódó
szerelmi drámát megfosztotta a goethei
emelkedettségtől, és az érzelmeiknek
kiszolgáltatott emberek ma is érvényes,
egymást és önmagukat gyötrő
kapcsolatait akarta expresszív eszközök-
kel megmutatni. Ennek a törekvésnek
azonban ellenállt a textus. A játékmód
expresszivitása, a szereplők - finoman
szólva - köznapivá tétele, a helyzetek tri-
vialitása, illetve a szöveg romantikus
hevületű fogalmazásmódja és a figurák
társadalmi rangja ellentmondott egy-
másnak. A két nézőtérfél között kialakí-
tott elnyújtott téglalap alakú tér szegé-
nyessége, a helyszínek elkülönítetlen-
sége, a járások, színtérbeli irányok bi-
zonytalansága tovább rontotta az előadás
hatásosságát, szegényítette a darabot. A
színészi munka is megsínylette a rendezői
megközelítés ellentmondásossá-

Sziki Károly az egr i Mi l ler -előadásban
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gát. Bár mindenki maximális energiával
igyekezett „jelen lenni" a térben, jó
néhány színész teljesítménye a műked-
velés szintjén rekedt meg, ugyanakkor
pedig Jancsó Sarolta (Cacilie) visszafo-
gott eszközökkel, Varga Éva (Stella) pe-
dig a szenvedélyt már-már az eksztázisig
fokozva érvényes figurát teremtett. A két
nő között választani nem tudó Fernandót
Csuja Imre játszotta, s ő szenvedte meg
leginkább a színpadi lefokozottság
következményeit, alkata ellentmondott a
figurának, alakítása külsődleges illuszt-
ráció lehetett csak.

A Stelláékhoz hasonló térben játszatta
Mrozek Tangóját Pécsett Vas Zoltán
Iván. Ez esetben is a rendezői, értelme-
zésbeli következetlenségek miatt nem
született érvényes előadás. A tér beosz-
tása és használata jelezte, hogy a rendező
a darabtól idegen világot teremtett. A
hosszúkás téglalap alakú játéktér egyik
végén fürdőszoba volt, működő WC-vel,
káddal, a másik végében pedig egy óriás
könyvespolc. A kettő között a szoba a
maga előírt rendetlenségével. A nagy-
mama első dolga volt, hogy pisilni ment a
WC-re, ami ugye roppant mulatságos,
bevált bohózati fogás, illetve az apa,
miközben forradalmi eszméiről szavalt,
meztelenre vetkőzve bebújt a kádba, s az
alig csordogáló vízzel tusolt. Az előadás
végén viszont, hogy a mondanivaló lát-
ványban is megfogalmazódjék, a tangó
hangjaira ledőlt a könyvespolc.

A l'art pour lart naturalizmus (amit Ala
lemeztelenítése, az anya kurvoid
viselkedése tovább erősített) és a didak-
tikus stilizálás két pólusa között mozgott
az előadás, amelyben a figurák jellem-
zése, cselekedeteik megindokoltsága csu-
pán felszínesen volt jelezve; Eugeniát,
Eugeniusz nővérét Sólyom Katalin ját-
szotta, az öccsét Faludy László, aki apja
lehetne a színésznőnek; Artur kulcssze-
repe teljesen elveszett, mivel Bánky
Gábor csupán jól-rosszul elmondta a

piac a világ - mondhatnánk, ha a színmű
parabola volna, de több is, kevesebb is
annál. Mikrorealista jelenetek füzére,
amelyeket a kölcsönös gyanakvás és
megvetés, a gyűlölködés, a félelem, a
kapcsolatokkal való revolverezés, a gya-
nús jelentgetések légköre fog össze. A
naturalizmus - amely a nyelvhasználat-
ban is megnyilvánul - és a sejtelmesség
kettőssége jellemzi a darabot, s jelle-
mezte az előadást. A körbeült játéktér
hat körcikkre volt osztva, minden térfél
egy-egy áruda, egy-egy külön birodalom.
Az előadás előtt ténylegesen zajlott a
vásár, lehetett venni és eladni, de az
előadás elején, azaz a munkanap befeje-
zésekor az áruk elpakolásával összenyílt
a tér, csupán a bódék váza választotta el
egymástól az élettereket. Az extrém,
mégis nagyon ismerős figurákat kitű-
nően jellemezték a színészek (Tamási
Zoltán, Kertész Kata, Illés Edit, Czákler
Kálmán, Szalay Szabó István és Bakos
Eva), s az üzletért, a fennmaradásért, a
versenyben maradásért mindenre képes
alakok mindegyikének belső gyengesé-
geit, kiszolgáltatottságát is megmutatták.
A jó ritmusú játékot krimiszerű elemek
szőtték át, hol az egyik, hol a másik
szereplő tűnt el, majd rejtélyes üzene-
tekkel tért vissza, s tudta sakkban tartani
ideig-óráig a többieket, ugyanakkor
gyakran elmosódott a realitás és az
irrealitás közötti határ, amit különösen
Tamás Zoltán játéka érzékeltetett
bravúrosan.

Egerben a színház színpadán kialakí-
tott stúdiótérben mutatták be Arthur
Miller Két hétfő emléke című darabját. Az
előadás két szempontból is fontos volt:
ezzel a rendezéssel mutatkozott be Ma-
gyarországon az Erdélyből áttelepült, fiatal
Szabó Ágnes, illetve a többfelől verbu-
válódott társulat összecsiszolódásához
igen jó iskolának bizonyult az intim tér-
ben előadott, viszonylag sokszereplős
dráma. Nem volt semmi különös trou-
vaille, avantgárd csavarás a produkció-
ban, a rendező és a társulat nagyon precí-
zen kidolgozott, hiteles realista játékot
produkált, amelyben minden figurát ki-
tűnően karakterizáltak, s a darab lírájával
sem maradtak adósak, de elkerülték a
melodráma fenyegető veszélyét.

M. Horváth József a tompa részeg,
illetve az alkoholizmusból kigyógyult,
éppen ezért elviselhetetlen Tomot meg-
döbbentő erővel ábrázolta; Csendes Lász-
ló a magáramaradottság drámáját, a ha-
tározni tudás erejét és gyengeségét mu-
tatta meg mély emberismerettel; Sziki
Károly a reménytelen távlatokat nyújtó

szöveget, de súlyt adni nem tudott az
alaknak, emiatt a darab csaknem össze-
omlott; Újlaky László minden színészi
eszköze kimerült a kiabálásban, Újváry
Zoltán pedig már az első perctől kezdve
az erőszak képviselőjét érzékeltette
Edekben, s ettől is vált oly erőtlenné a
befejező jelenet.

Zalán Tibornak két darabja is színre
került az idén. Debrecenben Nagy And-
rás László rendezte meg az Azután meg-
döglünk című, egy atomerőmű robbanása
után játszódó, vitathatatlanul Beckett-
ihletésű világvége-látomását, amelynek a
megírása óta bekövetkezett csernobili
katasztrófa különös aktualitást adott. A
három túlélő - két férfi és egy nő - között
zajló végjáték költői és groteszk, amit a
negyedik szereplő - egy rejtélyes alak,
alighanem a Halál - időnkénti megjele-
nése, az élők tevékenységébe való be-
avatkozása tesz abszurddá. A rendező -
érthetetlen módon, hisz a szöveg alig ad
ehhez támpontot - cirkuszi játéknak fogta
fel a művet, s így játszatta Farády
Istvánnal, Dánielfy Zsolttal, Fekete
Györgyivel és Bánszky Rózsával. A két
színész alkata elleni szerepet kapott (a
törékeny Farády játszotta a drabális ala-
kot, míg a termetes Dánielfy az eleset-
tet); mindketten igyekeztek önmagukban
konzekvens figurát formálni. A rájuk
kényszerített kimerevített cirkuszi pilla-
natokkal, a negyedik szereplő érthetet-
len, inkonzekvens cselekedeteinek játék-
következményeivel azonban nem tudtak
mit kezdeni.

Az elvont költői játékkal szemben az
Ószeresek Zalán Tibor egy másik írói
arcát mutatja. A darabot a Stúdió K. és a
szolnoki Szigligeti Színház közös produk-
cióban mutatta be, Fodor Tamás rende-
zésében. A darab egy használtcikk-piac
hat árusának egymásba nyúló sorsában
mindennapjaink életet mérgező perpat-
varairól, árulásairól, cinizmusáról, kö-
zönyösségéről ad riasztó képet. Ócska-



lumpenlétből való kitörésért szívósan
küzdő, de a „szabadulás" pillanatában
elbizonytalanodó, a múltjára keserű nosz-
talgiával visszagondoló főszereplőt, Ber-
tet egyszerűen, póztalanul, de erős belső
azonosulással játszotta. De a többiek, a
kisebb szerepeket játszók, a fiatalok
(Solymos Tibor, Agárdy Ilona, Csonka
Anikó, Győrváry János, Szatmári György,
Tunyogi Péter, Horváth Ferenc, Megyeri
Zoltán és Lénárt András) is hiteles port-
rét rajzoltak a darab különböző típusairól.
Alig volt észrevehető, hogy kezdő és nagy
tapasztalatú művészek játszanak együtt -
érett közösségi produkció szüle-tett, a
közösséggé válásnak még csupán a
kezdetén tartó együttesnél.

A kaposvári Most mind együtt című
bemutató viszont a közösségi szellemű
társulat erejét és tehetségét mutatta meg.
No meg azt, hogy Lázár Katinak nem
egyszeri remeklése volt a nagy sikerű
Bernarda háza, eztán véglegesen a jó
rendezőink között kell számon tartanunk.
Az angol Peter Buckman Miskolcon már
játszott darabja egy zenekar életében
bekövetkező alapvető változásról szól,
arról, hogy az eddig örömzenét játszó
társaság sorsa átalakul, mivel új, képzett
vezető kerül a zenekar élére. De az is
bebizonyosodik, hogy a minőségre, a
teljesítményre orientált legkitűnőbb
elképzelés is hogyan bukhat meg a részt-
vevők maradisága, megszokotthoz való
ragaszkodása, középszerűsége, a változ-
tatások elutasítása, illetve a vezetői radi-
kalizmus miatt.

Az előadás szigorúan egy zenekarról
szól, de asszociációs köre hallatlanul tág,
így minden direkt eszköz nélkül igen
aktuális. A terjengős, minden szereplő-
nek egy-egy színészi szólót nyújtó dara-
bot a rendező erősen tömörítette, a figu-
ráknak nem monológokban, hanem a
próbán való részvételük közben, szituá-
ciókban kellett megmutatkozniuk. Ebből is
következik, hogy a színészek termé-
szetesen nem imitálják a zenélést, ha-nem
mindegyikük egy-egy hangszer tényleges
megszólaltatója. S ettől egészen különös
előadás született, ugyanis minden
megmozdulás, hang, hangszeres
teljesítmény igaz, tehát minden érzelem,
kapcsolat a zenében, a zenén keresztül
jelenhet meg, s ezáltal nyeri el a maga
igazságát. Az első részben, amikor pél-
dául Dodo (Kisvárday Gyula) rossz han-
got fúj, a többiek élcelődnek vele, de
nemcsak szövegben, színészi játékkai,
hanem zenében is, s az egész epizódnak
felszabadult, jó hangulata van, hiszen itt

még nincs tétje a játékuknak. A második
részben, amikor minden hamis hang a
zenekari tagság elvesztését vonhatja maga
után, Dodo magára marad - zeneileg is -,
mert nem tud profi zenésszé válni. A színé-
szeknek jó zenészekké kellett fejlődniük -
természetesen képességeik figyelembevé-
telével szerzett nekik zenét Darvas Ferenc,
és tanította be a produkciót egészen kitű-
nően Hevesi András -, hiszen Kulka János
vezényletével a második rész csúcspont-
ján tökéletesen kell szólnia a zenekarnak,
hogy aztán az egymásra találás boldog pil-
lanatában, amikor úgy tűnik, semmi sem
gátolja meg az együttest abban, hogy pro-
fivá érjen, hagyja ott a többieket, lázadjon
fel a maga halk, de következetes módján
az alkoholmámorban élő Vilmos, akit
Karácsony Tamás játszik megrendítő erő-
vel, finomsággal. S itt kell szólni Lázár
Kati egyik leglényegesebb képességéről,
arról, hogy színészeivel csodákra képes.
Mindenkiből a pillanatnyi maximumot
tudja kihozni, eszközeik megújítására
kényszeríti őket, új arcukat mutathatják
meg, miközben tökéletesen simulnak bele
egy közösségi játék rendjébe. Nincs itt
különbség a vezető és a gyakorlatos
színész vagy a színház zenei vezetője, a
nagybőgős szerepét játszó Hevesi András
alakítása között. Lázár Katiban a legjobb
színészrendezői erények párosul-nak a
következetes elemző, koncepcionális
rendezőiekkel.

Alternatív színházak

A legkitűnőbb stúdió-előadások mellé
kell sorolni az alternatív színházak ki-

emelkedő produkcióit, hiszen jellegé-ben,
feladatvállalásában igen sok a hasonlóság
a két színháztípus között. Ez-úttal csak
utalni szeretnék a Hold Szín-ház és a
Tanulmány Színház munkájára. A Malgot
István vezette Hold Színház ebben az
évadban főleg gyerekeknek játszott, s a
magyar népmesékből készült Többsincs
királyfit meg a Kastner-regényből adaptált
Emberkét sajátos formavilágú, a bábozás,
a mozgásszínház és a cirkusz elemeit
magába olvasztó, a harsány komédiázást
és a mesék riasztó, félelmetes elemeinek
bemutatását a népmesei-mesei
igazságtevéssel ötvöző játékmód jellemzi.
A Tanulmány Színház már elemzett s
több országban is - legutóbb Angliában -
óriási sikert aratott Szentivánéji álom-
előadása után Dürrenmatt
Újrakeresztelkedőkjét vitte színre Somo-
gyi István rendezésében, Az ezeréves biro-
dalom címmel. A többszörös szerepját-
száson alapuló, a hatalom és a hit, a hí-
vők és a hittel visszaélők kapcsolatát
boncolgató darabot állandó szerepcse-
rékkel s Bosch A gyönyörök kertje című
víziójának a darabba komponálásával
bonyolult színpadi játékká alakították át.

Részletesebben kell szólnom azokról az
együttesekről, amelyek az évadban
jelentős kísérleti előadásokat hoztak lét-
re, még ha egyik-másik esetben inkább a
szándékról, semmint a kiérlelt ered-
ményről beszélhetünk is.

Alkalmi társulat vitte színre Georg
Büchner Woyzeckjét Árkosi Árpád ren-
dezésében. A Gödöllői Művelődési Köz-
pont - amely egyre inkább fontos tere,

Jelenet Gaál Erzsébet Tájkép című előadásából (Imreh István felv.)



kezdeményezője és támogatója a kísérleti
színházi s egyáltalán a jó színházi
tevékenységnek - és a Szkéné Színpad
egyéb támogatók segítségével adott lehe-
tőséget a produkció létrejöttéhez, amely-
ben kizárólag hivatásos színészek vettek
részt; a Nemzeti Színházból, Kaposvárról,
Szolnokról, Szegedről, Pécsről ver-
buválódott a társulat. Antal Csaba érdekes
atmoszférájú teret tervezett az elő-
adáshoz: a két nézőtérfél között lévő tég-
lalap alakú tér egyik végén nádas, a mási-
kon egy magas faépület homlokfala. A
nádas Woyzeck búvóhelye, megpihené-
sének helyszíne, valamint a gyilkosságé
is. A házban és előtte játszódik minden
jelenet. Ez némileg túldimenzionálttá
teszi a díszletelemet, nem egyértelműen
válnak el egymástól a különböző jelene-
tek az azonos díszlet miatt. A darab
bemutatását a Stúdió K. világhírű elő-
adása után csak az indokolhatja, ha a
rendezőnek merőben új megközelítési
módja van, illetve ha olyan színész van a
társulatban, aki új tartalmakat tud adni a
műnek. Ez esetben inkább a második
verzióról beszélhetünk, ugyanis Kovács
Lajos személyében valóban olyan szí-
nésze volt az együttesnek, aki hallatlanul
erős fizikai és pszichikai jelenlétéből
adódóan eleve egy különleges Woyzecket
képes alkotni. A színész impulzív játéka,
a figura érzelmeinek elfojtásából, majd
robbanásszerű kitöréséből adódó
feszültség, az emberi kiszolgáltatottság
mélységeinek megmutatása, a végső pil-
lanat döbbenetes ereje, a gyilkosság utáni
állati nyüszítés fájdalma indokolttá tette,
hogy a darabot bemutassák. Ugyanakkor a
sokfelől érkező színészek nem váltak
egységes társulattá, ki-ki hozta a maga
megszokott színészi stílusát, s az
önmagukban elfogadható alakításokból
zavart okozó sokféleség született. Kovács
Lajosnak egyedül Kubik Anna volt igazi
partnere.

Gaál Erzsébet írta és rendezte a Tájkép
című több helyszínes, az élő színházat és
a videót együtt használó előadást a
Budapesti Műszaki Egyetem R-klubjában.
Négy elkülönített szobában zajlik az
előadás, a közönség szabadon vándorolhat
a szobák között, azt és annyi ideig
nézheti, amit és ameddig akarja. Az első
szobában egy nyers faasztal mellett két
lócán egy fiatal és egy idős pár ül. Gyer-
tyafény, az asztal lapján a Biblia, a sze-
mélyek fehér parasztviseletben vannak. A
kialakuló dialógus a négy ember közötti
kapcsolat ősi, rituális tartalmait tükrözi,
az apa-anya-fiú-lány (vagy meny)

viszonyrendszer minden variánsa meg-
jelenik, a szerepek felcserélődnek, a dia-
lógus ugyanaz marad, sugallva a legősibb
érzelmek erejét, kipusztíthatatlanságát s
egyben azt is, mily reménytelenül egye-
dül van szerettei körében is az ember.

A második helyszínen négy-öt férfi
töméntelen csomaggal s egymással küsz-
ködik, miközben egy idős hölgy különle-
ges, preparált hangszeren mozgalmi da-
lokból s egyéb számokból vett ismert
idézeteket játszik. A férfiak újra meg újra
megpróbálnak elindulni valahová, de min-
dig ott maradnak, az egyetlen bútorda-
rabhoz, egy padhoz visszatérve. A férfiak
közötti fel-fellobbanó feszültséget a tu-
lajdonvédelem, illetve -szerzés motivál-
ja, miközben eredendő, fontos felada-
tukról, arról, hogy közösen tenniök kel-
lene valamit, rendre elfelejtkeznek.

A harmadik helyszínen az előző jele-
netnek mindenben az ellentettjét látjuk.
Itt négy-öt nő végtelenül lassú, szinte
koreografált mozdulatokkal újra meg újra
felmossa a helyiséget. A hátsó falon idős
asszonyok fényképe, fölöttük képernyő,
ahol a nők magánéletének epizódjairól
készült videoanyag látható. A munka, egy
idealizált magánélet vágya és a végső
állapot, az öregség hármas béklyójában
mozognak ezek a rezzenéstelen arcú,
visszafogott indulatú nők. Csak
néhányszor törnek ki, ilyenkor tükröt
vágnak a falhoz, vagy odacsapják a vizes
rongyot a földre, de pillanatok alatt
helyreáll az élet rendje, minden megy
tovább reménytelenül. Tevékenységüket
különben egy a térben állandóan mozgó,
asszisztáló videós irányítja, ellen-őrzi,
kamerájával regisztrálja.

A negyedik helyszínen egy negyvenes
férfi ül sámliján, és hímez. Kivonult a
világból, elege volt mindabból, ami
körülvette, a családból, a munkából, az
emberekből. De nem lehet kiszakadni a
környezetből. Egy videóssal él együtt a
szobában, aki láthatatlanul ott van a feje
fölött, sőt időnként a tévé képernyőjén is
megjelenik, s hirdetéseket mond. A férfi
egyre inkább érzi, hogy tehetetlen, nézik,
hallják, valaki van az életében.

Az első helyszín kivételével tehát min-
denütt ott van a video mint az ember
cselekedeteit determináló társadalom, a
külvilág megtestesítője. Az egyes hely-
színeken zajló cselekmények időben
összehangoltak. Amikor már egy bizo-
nyos idő eltelik - ez a különböző előadá-
sokon más és más -, a szobákat borító
kárpitok megmozdulnak, a szereplők alig
észrevehetően beléjük kapaszkodnak,

arrébb lökik őket, fokozatosan szűkítve a
játék, majd a nézőtér méreteit. Lassan,
nagyon lassan zajlik ez a folyamat, s vé-
gül az első szoba kivételével mindenün-
nen kiszorulnak az emberek, a játszók és
a nézők egyaránt: végül kint a folyosón
együtt van mindenki.

A vállalkozás roppant bonyolult, és
szemantikai és játéktechnikai problémá-
kat egyszerre vet fel. A Soros Alapítvány
támogatásával létrejött produkció soro-
zatban ment, de mindig kísérleti maradt,
az előadás bár rendkívül kötött, mégis
mindig változott. A közönséget megosz-
totta, szerették és elutasították. Tény,
hogy hagyományos értelemben véve az
előadásnak nincs sztorija, a produkció
struktúráját néhány perc után ki lehetett
ismerni; mélyebb tartalmára, összefüg-
géseire viszont csak többszöri megnézése
után lehetett rájönni. Tehát egy nem
szokványos nézői-befogadói attitűdöt is
igényelt a Tájkép, amely azonban nem
mindenben tudta teljesíteni a maga elé
tűzött célokat. A video és a színház
kapcsolata csak részben igazolta magát, a
színészi megvalósításban igen nagy kü-
lönbségek adódtak. A négy helyszín ugyan
közös atmoszférát sugallt, de a jelenetek
nem vagy csak igen nehezen körvo-
nalazható közös mondandót hordoztak.

Talán az egyik legrégebben működő, de
mindig megújuló amatőr rendező, Bucz
Hunor, akinek Térszínháza négy
különböző műfajú előadással is bizo-
nyítja: állandó színház nélkül is (fejük
felől a fenntartójuk eladta a művelődési
házat, amely egyben a budapesti felnőtt
színjátszók módszertani központja is volt),
Zichy-kastélybeli albérletükben is követ-
kezetesen képviselik azt az egyre ritkáb-
ban fellelhető alapállást, miszerint a
színház elsődleges feladata a közéletiség
és az értelmiségi attitűd ébren tartása.

Templomokban, házaknál, tereken, kis
és nagy közösségekben egyaránt fel-
idézik a népi színjátszóhagyományokat, a
jeles napokhoz tartozó rituális szertar-
tásokat. Betlehemi játékuk gondos gyűj-
tőmunka eredménye, az Erdélyből szár-
mazó szöveg és dallamvilág nemes egy-
szerűségű interpretálása mindennemű
színházasditól mentes, őszinte és áhítatos
pillanatokkal ajándékozza meg a
résztvevőket. A hit és a groteszk békésen
megfér egymással, a vallásos téma és a
pásztorok profán jelenetei kitűnően ellen-
pontozzák egymást.

Esterházy Péter Kis magyar pornográfra
című művéből kétszemélyes, fergeteges
játékot komponáltak. Csaknem



maradéktalanul sikerült megoldaniuk azt,
hogy Esterházy mindenekelőtt nonszensz
jellegű nyelvi humorának képi, színpadi
megfelelője is megszülessék. Az író
sajátos nyelvi világát nem lefordítják,
hanem újraalkotják, miközben ter-
mészetesen Esterházy szövegei is elhang-
zanak. A vándorkomédiásokként megje-
lenő színészek két létrából s néhány esz-
közből pillanatok alatt létrehozzák kis
színpadjukat, s a szerepek tucatjait játsz-
va, mégis mindig két alapkaraktert, a
kiszolgáltatottat és az elnyomót meg-
tartva szólnak közelmúltunk történel-
méről. Nem kacsintanak össze a nézővel,
hogy „tudom, hogy tudod, miről van szó"
- komolyan vesznek bennünket, nézőket,
s nekünk magunknak is alkotó résztve-
vőkké kell válnunk. Csak együtt hozhat-
juk össze a produkciót, a poénokat, s köz-
ben a könnyünk pereg a nevetéstől, de
időnként torkunkra forr a nevetés. A régi
időkön nevetve úgy érezzük: magunkon
kacagunk...

A vásári forma felfedezésével a Tér-
színház új színjátszóműfajt honosított
meg, a mutogatós játékot. Pontosabb
persze azt mondani, hogy újra felfedezték
ezt a formát, ugyanis ez a múlt században
még virágzó műfaj volt. Képek és a
színjátszás segítségével adnak elő tör-
téneteket, meséket, pajkos adomákat,
mikor milyen közönségük van. Könnyen
mozgatható, szinte kellékek nélkül játsz-
ható, mindenütt megélő miniatűr remek-
lések ezek, amelyek szóljanak Kápuszta
Sáriról, A kiskondásról, Pinkóról vagy a
Boldogasszony papucsáról, egyként a
humánum, az emberszeretet, az egymás
iránti tisztelet és tolerancia tanítása süt
belőlük, minden didaktikus él nélkül.

Úgyancsak ebből a műfajból nőtt ki
Weöres Sándor eredetileg is bábosoknak
írt A holdbéli csónakosa, amelyet hárman
adnak elő. Az erősen meghúzott, tömö-
rített szöveg csupán kanavász a játékhoz,
amely egy csodálatos szerelem, az égi és a
földi világ egymásba játszására irányuló
törekvés példázata, de a magyarságra, a
tisztességre, a helytállásra is példát ad.
Elő színészi, kis és nagy bábos játékmód
keveredik az előadásban, amely-ben bábok
és leplek egyforma stilizációs eszközként
hatnak.

A pécsi Harmadik Színház több elő-
adásáról beszámoltunk már, mindenek-
előtt az Örkény-trilógiájuk szuverén ér-
telmezésű bemutatójáról. Utóbb Mrozek
Emigránsokját is színre vitték, egészen
különös, erős atmoszférájú előadásban.
Egy valóságos pincehelyiségben játszot-

W

ták a darabot, a nézők és a játéktér között
olyan drótháló feszült, amilyen a nagy
közös pincék rekeszeit választja el egy-
mástól, ugyanakkor börtönjelleget is adott
a két főszereplő életterének. Igazi csövek
valódi életüket élve adtak akusztikai hát-
teret a cselekménynek. A két szereplő
(Pilinczés István és Mikuli János) között
élethalál-küzdelem folyt, az indulatok
oly szélsőségesen erősek voltak, hogy
már-már a naturalizmus veszélye fenye-
getett. De soha nem privát indulat fűtötte
a szereplőket, soha nem vált durvává, tri-
viálissá, közönségessé a játék. Sőt, külö-
nös többlete volt az előadásnak: egyér-
telműen a mi valóságunkra vonatkozó
utalásokkal megteremtődött a darab
egyik legnehezebben megvalósítható
lényegi helyzete: ez a mű nemcsak a
külső, ha-nem általában az
emigránslétről szól, tehát egy bizonyos
belső emigrációról is.

Legutóbbi premierjük Spiró György
Csirkefeje volt, az együttes tagjainak és
a pécsi Nemzeti Színház színészeinek
közös produkciója. A díszletet a színház
állandó tagja, Werner József tervezte. Ez
a tér némiképpen eltért a Katona József
Színházétól: a színpad elején, kétoldalt,
egymással szemben van az Öregasszony
és az Apa lakása, ettől a dráma
alapkonfliktusát hordozó két figura
között térben is megvalósul a
konfrontáció. A Tanár lakásának ajtaja
jobb hátulra került, így az ő szövegei is
hangsúlyos helyről hangzanak el. E
három hangsúlyos térbeli pont között
feszül ki a dráma hálója. Vincze János
rendező kitűnően értelmezte a drámát, s
jól osztott szerepet. A frissen végzett
Görög László (akire többek között az
Arany János Színház Emil és a
detektívekjének főszerepében is fel
kellett már figyelni) játssza a Srácot.
Nem egzaltáltnak, patologikus esetnek
tartja a fiút, hanem olyannak, akit a több-

szőrösen hátrányos helyzet taszít a vég-
zetes cselekedetig, s akit éppen az ebből
a helyzetből való szabadulás vágya hajt,
aki szeretetre vágyik, de abból kap a leg-
kevesebbet. A színész a Srác minden
érzelmi-indulati megnyilatkozását érzé-
kenyen ábrázolja, többszöri kitörései,
trágárkodása magától értetődők, nem
okoznak felháborodást, s magától érte-
tődő a szelídsége is. Sipos László lumpen
Apája hátborzongató, a szellemi leépü-
lés, a vegetatív létezésmód tökéletes lát-
lelete. Újváry Zoltán Tanára a megteste-
sült kívülállás; a konfliktusoktól való
riadt menekülés, a középszerűség és az
álszenteskedés együttesen jellemzi ezt a
figurát. Bódis Irén a vénasszony külső
megjelenítésében remekel, s különösen
akkor találja meg a figura lényegét, ami-
kor cselekvési lehetősége van. Szerep-
osztási érdekesség, hogy a Nőt a Pécsi
Balett egyik alapító tagja, Uhrik Dóra
játssza; mindenekelőtt egy magányos, de
a látszatokra adó, az életét rendbe hozni
már aligha tudó asszony profilját rajzolja
meg. A kisebb szerepek alakítói minden
szempontból egyenrangú partnerei a fő-
szerepeket alakítóknak, s Krasznói Klára
Anyája ebben az előadásban is oly re-
meklés, mint volt a pestiben Csomós
Marié.

Merészségnek tűnhet, hogy valaki a
Katona József Színház kitűnő előadása
után vállalkozik a Csirkefej bemutatá-
sára. Az eredmény Vinczééket igazolja.
Sok szempontból más, de éppúgy érvé-
nyes, erős és kitűnő előadás született
Pécsett, mint a fővárosban. S az is ki-
derült, most már végérvényesen, hogy a
darabnak néhány dramaturgiai hibája
feltétlenül korrigálandó, mindenekelőtt
a Tanárnak a csitrik előtt előadott,
hosszú és a drámát megakasztó monolo-
gizálását kell kurtítani. (Erre a hibára

eöres Sándor: A holdbéli csónakos a Térszínház előadásában



már az ősbemutató után többen is rámu-
tattak, most másodszor is kitetszett e
rész betétjellege.)

A kisszínházaké a jövő!

A stúdiók és az alternatív színházak
tehát nélkülözhetetlen, de távolról sem
kielégítő szerepet játszanak a színházi
struktúra megváltoztatásában, a réteg-
igények kielégítésében. Sürgető feladat,
hogy a színházi funkciókat
szétválasszák, hogy a nagyszínházak és a
kisszín-házak tartalmilag és formailag
élesebben, közönségorientálóbb módon
szét-váljanak. Ennek egyik útja a
nagyszínházak keretében működő
stúdiók, kamara-színházak profiljának
pontos kialakítása. A másik -
véleményem szerint fontosabb -
lehetőség az önálló kisszínházak
létrehozása, működtetése. A világon
mindenütt igen fontos szerepet töltenek
be a minden ideológiai változásra érzé-
keny, mozgékony kisszínházak. A Szov-
jetunióban például az elmúlt egy-két
évben gomba módra szaporodnak az
óriási színházaktól függetlenül működő
pince-, padlás-, szoba- és egyéb színhá-
zak, működésüket külön kisszínházi szö-
vetség igyekszik koordinálni, vendégsze-
repléseiket, külföldi turnéikat szervezni.

Természetesen az ellenérvek tömke-
lege sorakoztatható fel a kisszínházak
ellen: épp akkor hozakodom elő új szín-
házak létrehozásával, amikor a meglévő-
ket sem lehet tisztességesen fenntartani?
Néhány már létező kisszínház (Jurta
Színház, Hököm Színpad) nem inkább
elriasztó, mint vonzó példa a színház-
alapításra?

A kételyekre természetesen megvan a
válaszom is. A külföldi tapasztalatok azt
mutatják: korántsem kell akkora összeg a
színházak működtetéséhez, mint ahogy
azt mi kalkulálni szoktuk. Különösen
akkor nem, ha figyelembe vesszük, hogy
a közművelődési intézmények is, a film-
forgalmazás is válságban vannak. Ahogy
már létezik szerződéses üzemeltetésű
mozi, azaz olyan, amely az eddigi kötött
rendtől eltérően működik, s filmvetítés
mellett videózást, étel-ital felszolgálást,
olvasósarkot stb. is biztosít, az sem el-
képzelhetetlen - s erre Nyugaton számos
példa van -, hogy a színház és a mozi
vagy a művelődési ház működik együtt
egy épületben. Most, e kulturális terüle-
tek elkülönítése idején minden részterü-
let életben tartása külön költségvetési
keretet igényel; ha viszont integrálnák
ezeket, sokkal gazdaságosabbá válnék

a finanszírozás rendszere. Persze az új
helyzet új adminisztrációs és jogi feltéte-
leket, kereteket követelne; fenntartha-
tatlan - mint ahogy az élet más területén
is - a jelenlegi túlszabályozottság, feudá-
lis szemlélet, bürokratizmus. Sehol annyi
és többnyire értelmetlen akadály nem
tornyosul a kezdeményezések elé, mint
nálunk.

S hogy vannak vitatható értékű pél-
dák? Vannak. De van jó kezdeményezés
is. Mi a Játékszín, ha nem ideális kisszín-
ház? Vagy a Radnóti Miklós Színpad?
Vagy a Dunaújvárosi Bemutató Szín-
pad? Vagy hivatkozhatom a pécsi pél-
dára, ahol a Nemzeti Színházban a nagy-
színházi előadások mellett rendszeresen
játszanak stúdiódarabokat, ugyanakkor
még két színház működik: az egyik a
Nyári Színház, illetve az Egyetemi Szín-
pad, a másik a Harmadik Színház. Nem
volt mindig konfliktusmentes e három
színház egymás mellett élése, de egyre
inkább megtalálja mindegyik intézmény a
maga sajátos arculatát, s végül is nem
ellenségekként, hanem jó értelemben
vett konkurensekként dolgoznak a város-
ban. A meghatározó erő - nagyságánál
fogva is - a Nemzeti Színház, amelynek
művészei esetenként - s egyre rendsze-
resebben - résztvevői a másik két szín-
ház produkcióinak is, illetve a Harmadik
Színház ad helyet és színházi hátteret
például a Nemzeti Színházzal karöltve
létrehozott gyerekprodukcióknak.

A kisszínházak hálózata jelentősen
megváltoztathatná a jelenlegi szerződte-
tési rendszert, sőt, még a haknizás kiszo-
rítását is elősegíthetné, mivel ellenőrzött
keretek közé lehetne szorítani a könnyen
mozdítható produkciók egy részét. Más-
felől pedig megoldaná az alternatív szín-
házak legfőbb gondját is, mert a jelenleg
az amatőr-profi köztes területen működő
együttesek biztos bázisát képezhetnék
egy-egy kisszínháznak.

S végül egy mellékesnek tűnő, de ko-
rántsem mellékes szempont: a világ hal-
latlanul nagy érdeklődéssel fordul ha-
zánk felé, de szinte semmit nem tudnak
rólunk, színházainkról. A nagyszínházak
- főleg méreteik, létszámuk, drágaságuk
miatt - nem exportképesek. Kulturális
hírnevünk megteremtése, megőrzése, to-
vábbfejlesztése egyaránt megköveteli,
hogy szélesítsük színházi kínálatunkat, s
e művészeti ág produktumaival is jelen
legyünk a világban. Ehhez azonban mű-
ködő, magas művészi színvonalú, kor-
szerű gondolkodású kisszínházak háló-
zatát kell kiépíteni és preferálni.

CSÁKI JUDIT

Ripacséria

Plautus komédiája
a Radnóti Színpadon

E sorok szerzője szerint a ripacskodás:
színjátszási stílus. Előjelet, pejoratív fel-
hangot a rossz ripacsok miatt kapott. Az
alábbiakban a szót eredeti értelmében
használom.

Lehet, hogy merő kitaláció, lehet, hogy
ennyi mégis igaz az életrajzból: Plautus
színházi vállalkozó (is) volt. Lehetne
korunk embere. E tevékenység mellett
ugyan manapság aligha írogatna komé-
diákat gondűző szórakozásul, mint haj-
danán, de tragédiaköltővé válhatna -
esetleg.

Csiky Gergely Plautus szellemisége
iránti vonzalmának és fordítói buzgal-
mának köszönhetjük, hogy az idő előtti
időben élt író néhány darabja ismert, ez,
A hetvenkedő katona pedig közismert.

Habkönnyű darab ígér habkönnyű
szórakozást - s ezt az ígéretet „csalják el"
legtöbbször a színházak. Plautus művé-
ből az osztálytartalmú célzások szépen
elpárologtak, társadalmi erejüket vesz-
tették - közben klasszikus bohózati
elemmé váltak, kötelező komédiai leosz-
tásban öltöttek testet. A kinevettető
mindig lentebbről jön, minta kinevetett,
a szerelemben mindig a fiatalok győz-
nek. Finomabban cizellált művekben - s
ebből az aspektusból Plautushoz képest
már Goldoni is ilyeneket írt - jut némi
megértés vagy szánalom a vesztes hős-
nek vagy tábornak is. A Miles Gloriosus-
ban semmi...

Ha a plebejus indulat tovatűnt is, vas-
kos poénok szép számmal akadnak azért
A hetvenkedő katona legújabb előadásá-
ban. Kevéssé származnak a Csiky-fordí-
tásból - még kevésbé az elegáns és kiváló
stílusú Devecseriéből -, inkább a hét-
köznapi élet, fennköltebben fogalmazva
a társadalmi környezet beszivárgásai.
Nemcsak megengedhető lazaságról van
szó - majdnem követelményről: a műfaj
s a színjátszásnak ez a típusa többet is,
mást is megengedne az aktualizálásból.
Akár a közönség és a színpadon lévők
alkalmi összebeszélését is; de ne legyünk
telhetetlenek.. .

A hetvenkedő katonát viszonylag ritkán
játsszák mostanában; utoljára majd' tíz
éve került színre Tácott, a Gorsium egy
nyári előadása volt. Címszereplője


