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Egy évad - három színház

A június az évadösszefoglalók hónapja. E
szokás parancsa alól mi sem vonhatjuk ki
magunkat. Bár - ahogy évek óta - ez-úttal
sem vállalkozunk a teljes színházi élet
részletekbe menő, objektív megítélésére.
Az ilyen összefoglaló lényege szerint
szubjektív műfaj, egy ember ízlését,
értékítéletét tükrözi. (Arról nem is beszélve, hogy az értékelés alapjául szolgáló
művek kiválasztásánál milyen nagy
szerepe lehet az esetlegességnek.) Egy
szaklapnak titulált orgánumnak viszont
árnyaltabb, összetettebb analízist kellene
adnia, olyat, amelyből a szubjektív
vélemények sem hiányoznak, ugyanakkor
az összkép nem csupán az egyéni benyomások, reflexiók összessége.
Minden évben közöljük a kritikusok
szavazatait, s ez a nagyon különböző ízlésű, felkészültségű bírálók véleményéből
összeadódó
végeredmény
bizonyos
keretek között objektív ítéletnek tekinthető. De ez nem a SZÍNHÁZ kollektív
véleménye, még akkor sem az, ha részleteiben megegyezik vele. Egy szakmai
folyóiratnak nem egyszeri alkalmakkor
kell mérleget vonnia, hanem az egyes
produkciók kritikai megítélésén túl folyamatosan kell értékelnie a színházi
életben végbemenő változásokat, egyes
műhelyek működését, a művészi folyamatok eredményességét. Ilyeténképpen
permanens értékítéletet kell adnia,
amelynek persze része lehet egy-egy periódus komplex elemzése is.
Eddigi gyakorlatunk szerint az összes
színház működését összefoglaló, minden
eseményt felidéző értékelések helyett inkább egyes színházak alaposabb vizsgálatát részesítettük előnyben. Mostani
számunkban is olvashatók ilyen anyagok.
De ezúttal egy köztes megközelítéssel is
próbálkozunk: három vidéki szín-ház
évadának
együttes
elemzéséből
igyekszünk az egyes társulatok eredményein túlmutató következtetéseket levonni.
A színházak kiválasztásában kétségtelenül tetten érhető bizonyos szubjektivizmus, bár a döntés korántsem esetleges: a
veszprémi Petőfi, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor és a miskolci Nemzeti Szín-háznak
egyaránt olyan évadja volt, amelyet egyegy új művészeti vezető munkába állása
határozott meg. (Ezen az alapon persze
Békéscsabát, Szegedet vagy

Pécset is választhattam volna.) Zalaegerszegen ugyan már a második évadját
kezdte meg Halasi Imre igazgató-főrendező, de az első olyan szezont, amelyet
teljes egészében ő és munkatársai készítettek elő (az előzőt részben még Ruszt
József); Veszprémben a nyugdíjba vonult
Szabó
József
főrendező
helyére,
megosztva a feladatokat, Tordy Géza
(főrendező) és Paál István (vezető rendező) lépett; Miskolcon az eltávozott
Csiszár Imre helyett a friss diplomás

Galgóczy Judit vállalkozott a főrendezői
poszt betöltésére.
A három igen különböző helyzetű
színház természetesen más-más módon
élte meg a művészeti vezetésben bekövetkezett változásokat. Közvetlen azonosság e színházak működésében, teljesítményében alig van, mégis az együtteseknél külön-külön tapasztalható jelenségek egymásra rímelnek, s együttesen,
közvetve a színházi élet számos problémájára utalnak.

Műsorterv
Zalaegerszeg

Veszprém

Mátyás király juhásza
Kőműves Kelemen
Légy jó mindhalálig
Az imposztor
Ahogy tetszik
Utazás a szempillám
Bolha a fülbe
mögött
A Notre Dame-i toronyőr A padlás
Svejk
A nagy briliáns valcer
Két úr szolgája
István király
Horatio
A régi nyár
Mario és a varázsló
Előképek
A szerelem és a halál
A székek
játéka
Libikóka
Boldogháza

Miskolc
Szabaccság Mucsán
A padlás
A nagymama
Luxemburg grófja
A bűnös anya
Piszkos kezek
Scapin furfangjai
Komédiások
Csokoládéháború
A csodálatos mandarin
Holt fény
Gála-est

Shakespeare: Ahogy tetszik (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Jelenet az előadásból (Keleti Éva felvétele)

Dramaturgia

Romain Rolland: A szerelem és a halál játéka (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Fekete Gizi és Szabó Gyula
(MTI-fotó)

Mindhárom színházban az előzetes
műsortervet szinte teljes mértékben teljesítették (Zalaegerszegen Cocteau Az
í r ó g é p e helyett került színre Romain
Rolland-tól A szerelem és a halál játéka),
sőt Miskolcon plusz bemutatókra is vállalkoztak (Komédiások, Csokoládéháború). A közönségigénynek tett legtöbb
engedményt a zalaegerszegi színház műsorában tapasztalhattuk, a legkevesebbet
- paradox módon - a miskolciban. Az
engedmény persze nem a színvonalban
mutatkozik meg, hanem a műfajokban
(komédia, zenés játék stb.). A műsortervi döntést az alkotók személyes indíttatásain túlmenően némileg a színház
helyzete is magyarázza. A viszonylag kis, Zalaegerszeg lakossága a színház első öt évében nem vált rendszeres
színházlátogatóvá, s részben ebből következően az előadások zöme nem bérletezett. A közönségvonzó program tehát létérdeke a társulatnak. S az eredmény a színház vezetőit igazolta: az előadások többsége telt házakkal ment.
Miskolcon viszont érthetetlenül „nehéz" műsort terveztek, különösen ha figyelembe vesszük azt az állítólagos közönségigényt és deklarált fenntartói kívánalmat, hogy a színház növelje a szó-

rakoztató zenés művek számát. Nem
mintha ilyen jellegű darabok nem szerepeltek volna a programban, de a bemutatók többsége nehezen sorolható ebbe a
kategóriába.
A legkiegyenlítettebb évada a veszprémieknek volt, programjuk középpontjában - akárcsak az indulás éveiben - a
magyar dráma állt. (Ez alighanem összefüggésben van azzal, hogy a társulat viszszaköltözött a megújult régi épületébe, s
ez ünnepivé tette a szezont.)
Rendkívül jelentősnek tartom, hogy
mindhárom színház számos ősbemutatóra, illetve magyarországi bemutatóra vállalkozott. (Zalaegerszegen: Horatio, A
Notre Dame-i toronyőr s tulajdonképpen
a Mario és a varázsló is; Veszprém-ben:
Boldogháza, Ut a z á s a szempillám
mögött, illetve A nagy briliáns valcer;
Miskolcon: Csokoládéháború, illetve
Szabaccság Mucsán, A bűnös anya, Piszkos kezek.)
A gyerekeknek, kamaszoknak mindegyik színházban két előadás készült
(Mátyás király juhásza, Légy jó mindhalálig - Zalaegerszeg; Utazás a szempillám mögött, A padlás - Veszprém; A
padlás, Scapin furfangjai s tulajdonképpen a Csokoládéháború - Miskolc).

A műsortervek belső arányai, a bennük
képviselt művészi tendenciák végül is
konkrét darabokban és előadásokban
testesülnek meg. A program összeállításában és az egyes előadások megvalósításában egyaránt jelentős szerepet kell(ene)
játszania a dramaturg(ok)nak. Nemcsak e
három vizsgált színház példája, hanem a
többieké is azt mutatja: színházi életünk
egyik leggyengébb pontja a dramaturgia.
Hogy ez így van, annak alapvetően strukturális okai vannak. Egy olyan színházi
életben, amelyben a műsortervet ideológiai s főleg politikai szempontok szerint
különböző nem művészi fórumok több lépcsőben bírálták el, a dramaturgok évadelőkészítő szerepe eleve degradálódott.
Míg manapság ez a kvázi-cenzúra szűnőben van, fokozódott a társulatok közötti
mobilitás, a színházak élén történő gyakori vezetőváltozások rendkívül bizonytalanná teszik a társulatok összetételét, s
ezáltal szinte lehetetlenné válik a hoszszabb távú, a színészek, a rendezők fejlődésében gondolkodó műsorpolitikai
tervezés. A dramaturgiai terv amúgy is
elsődlegesen a rendezői szempontokat
veszi figyelembe, s alig a társulatfoglalkoztatás, a színészek előrelátó művészi
fejlesztésének kritériumait. Emiatt a
színházak műsora a megszokott műfaji
kategóriákon belül (klasszikus és mai
magyar, illetve világirodalmi mű, zenés
komédia, gyerekelőadás stb.) általában
igen eklektikus és esetleges. S a műsorterv összeállításában való részvétel a
dramaturgiai munka erősebb oldala. A
gyengébb az egyes előadások dramaturgiai előkészítése, a produkciókban való
aktív alkotói közreműködés lenne. Ez
utóbbira egyre kevesebb pozitív példát
találunk. A rendezők legtöbbje abban a
hitben él, hogy mindenhez ő ért a legjobban, tehát díszletet és jelmezt tervez,
sőt játszik is, s nincs szüksége dramaturgra. Természetesen vannak olyan rendezők, akik az esetek többségében jobban
elvégzik produkcióik dramaturgiai munkáját, mint sok dramaturg - s ez a né-hány
rendezőn kívül a dramaturgok többségét
is minősíti -, de még ezeknek a
művészeknek sem ártana az ördög ügyvédje szerepet betöltő, a kívülről objektívebben látó alkotótárs együttműködése.
A szemügyre vett színházaknál is kimutatható a dramaturgiai munka elégtelensége. Zalaegerszegen évad közben volt
dramaturgcsere, de az új vállalkozó,
Pozsgai Zsolt eleve csak részfeladatokat
tud elvégezni, mivel ő mindenekelőtt író,
illetve kiadói munkája mellett dramaturgoskodik. Veszprémben hárman is van-

szek játsszák, a két világot összemosni. a színpadi mű, a sok esemény elfedi a
Nemcsak azért, mert túl didaktikus, le- lehetséges drámai magot, ez esetben a
egyszerűsített lesz így az alappéldázat, Quasimodo, Esmeralda és Frollo közötti
hanem azért is, mert ennek a megközelí- konfliktusokat. Mivel Tömöry sok szálon
tésnek minden ízében ellentmond a dráma. indítja a történetet, igen hosszú az
Emellett az sem elhanyagolható ki-fogás, expozíció, hiszen sok információt kell
hogy az előadásból elvész a szerel-mi közölnie ahhoz, hogy beinduljon a tényjáték. Ez egyrészt abból következik, hogy leges dráma. Az expozíciót olyan epizóebben a rendezői felfogásban az erdő dokkal is megterheli, mint a cigányok jeelvesztette dramaturgiai lényegét, azaz lenetei, illetve Esmeralda sorsának,
alkalmatlanná vált a „csodára", másrészt múltjának bemutatása, amelyek betétviszont abból adódik, hogy a Rosalindát jellegük miatt az amúgy is lassan kibonjátszó Segesvári Gabriellából hiányzik az takozó cselekményt még inkább mega varázslatos nőiség, amely nélkül akasztják. Ezek az epizódok ugyanakkor
egyszerűen nem működik a darab. (Az egy-egy hatásos zenei számra adnak leolyan apróságokról nem beszélve, hogy hetőséget, s különben is, a fenti okoskoFüzy Sári jelmeztervező éppen a dással szembeállítható az, hogy a drámai
csókjelenetben csupaszítja le leginkább a összeütközést a musicalben a zené-nek
főszereplőnőt, s így eljátszhatatlanná válik legalább annyira kell hordoznia, mint a
Az előadások
a dráma legtitokzatosabb pillanata.) szövegnek, s így a szöveg csak lehetőséget
A nézők általában nem évadokat, hanem Tetszetősnek tűnő, de alapjaiban tisztá- kínál a zenei dráma megvalósulásához.
egyes produkciókat minősítenek. E mi- zatlan és következetlen előadás lett az Igen ám, de Kemény Gábor zenéje
nősítés abban is kifejeződik, hogy meny- Ahogy tetszik, s éppen itt lett volna szük- nélkülözi az egységes drámai építkezést és
nyire látogatottak az előadások, hogy egy- sége Halasi Imrének erős dramaturgiai hatást. A darab agyon van zsúfolva
számokkal, de ezek a dalok stilárisan
egy produkcióból hány bérleten kívüli segítőre-konzultánsra.
Akárcsak a másik rendezésénél, a Victor rendkívül heterogének, s nem renelőadást lehet tartani stb. Ez persze nagyon
csalóka, hiszen az előadásszám, a Hugo regényéből adaptált musical-nél. A deződnek össze „zenedrámává". A dalok
látogatottság a szervezés különféle esz- Notre Dame-i toronyőrt Tömöry Péter legtöbbjének hangulata inkább a zenés
közeivel pozitív és negatív irányba egy- alkalmazta színpadra, s a zenét Kemény vígjátékokéhoz áll közelebb, mint a téma
aránt igencsak befolyásolható. Lényege- Gábor szerezte. Elöljáróban le kell kínálta súlyosabb s éppen ezért egységes
sebb, de megfoghatatlanabb a közvetett szögezni: jelentős vállalkozás ez a mu- zenei-drámai világot követelő művekéhez.
A dramaturgiai és zenei megoldatlanminősítés, a tetszés-nem tetszés mértéke, s sicalbemutató. Nem sok színházról
főleg az, amit ki-ki hazavisz egy-egy mondható el, hogy teljesen saját erőből ságokon a rendező sem tudott segíteni.
előadásból. S ez már valóban nagyon hoz létre egy nagy igényeket támasztó Felvállalta a művet, s megpróbálta igen
szubjektív minősítés. A magam ítélete zenés darabot, igaz, ez önmagában nem is hatásosan színre vinni. Ez többé-kevésbé
sikerült is. Amennyire lehetett, igyekezett
szerint kiemelkedő produkció Zalaeger- elégséges érdem.
Tömöry Péter olyan szövegkönyvet előtérbe hozni a három fő figura közötti
szegen a Mario és a varázsló volt, Veszprémben Az imposztor, az Előképek, A nagy készített, amelybe igyekezett a regény konfliktust, bár ezt állandóan keresztezte,
briliáns valcer, Miskolcon a Cso- minden lényeges vonulatát átmenteni. A hogy a darab szerkezetéből adódóan a
koládéháború és a Holt fény. Bukásnak teljességre törekvés azonban törvénysze- drámai jeleneteket rendre a
Zalaegerszegen A szerelem és a halál já- rűen azzal jár, hogy epikus jellegű marad
tékát, Veszprémben a Boldogházát, Miskolcon a Szabaccság Mucsánt, a Scapin
furfangjait és a Komédiásokat tartom Spiró György: Az imposztor (veszprémi Petőfi Színház). Szoboszlay Sándor, Jászai László és Várnagy Zoltán
(természetesen az esetek egy részében ez
„csak" művészi fiaskó, a közönségfogadtatás kisebb-nagyobb sikert is mutatott).
nak a dramaturgiai munkára, Gyárfás
Miklós irodalmi vezető, valamint Gyurkovics Tibor és Patka László dramaturgok.
Már az is kérdéses, kell-e ennyi irodalmárdramaturg egy színházban, különösen
akkor, amikor a legtöbb rendező maga
végzi a dramaturgiai munkát - ami hol
jobban (István király), hol kevésbé
(Utazás a szempillám mögött) sikerül -,
vagy külső dramaturgi segítséggel is
teljesen színpadképtelen darab kerülhet
színpadra, ráadásul az egyik dramaturg
tollából (Boldogháza). Miskolc-nak Upor
László
személyében
koncepciózus
dramaturgja volt, de aktív közreműködését láthatóan nemigen igényelték.

Zalaegerszeg

Az évad nyitánya a program- és mértékadó reprezentatív bemutatónak szánt
Ahogy tetszik volt. Kétségtelen, hogy a
darabtól elvonatkoztatva a pompázatos és
érdekes díszlet lenyűgöző hatást kel-tett,
ugyanakkor az előadás gondolati lényege
nem tudott kibontakozni, s rész-ben éppen
a díszlet miatt nem. Ahogy erre Bécsy
Tamás már rámutatott (SZÍNHÁZ,
1989/2.), nem lehet térben, viselkedésben,
azzal, hogy a két herceget és kíséretük
tagjait ugyanazok a színé-

A Két úr szolgája a maga nemében
bravúros előadás volt. Horgas Péter díszlete finoman utalt a darab helyszínére és a
történet időpontjára, de alapvetően stilizált teret képezett, amelyben jól lebonyolítható volt a pillanatról pillanatra
precízen kidolgozott bohócparádé. Vándorfi László rendezése leegyszerűsített
képet adott Goldoniról. A díszletépítmény
tetején helyet foglaló dobos vezényelte az
előadást, ő verte a ritmust, s e ritmusra,
mintha
marionettfigurák
lennének,
mozogtak
a
szereplők.
Minden
megmozdulásuk, megszólalásuk poén
Pilinszky János: Élőképek (veszprémi Petőfi Színház). Pásztor Edina, Mészáros Károly és Sashalmi József
volt, a komikus elemek minden pillanatot
(Badacsonyi Éva felvételei)
kitöltöttek. De a sok rohangálás, öszszeütközés, földre huppanás, a félre szöUgyancsak
a
szórakoztatást
szolgálta
a
mellékszálak epizódjai szakítják meg, így
helyenként mozaikossá tördelődik szét Svejk és a Két úr szolgája, bár mind-két vegek hangsúlyozása stb. egy idő után
az előadás is. A három főszereplő közül darabban - más-más módon és mértékben mechanikussá vált, s ezáltal a nézőkben keserűbb
élettapasztalat
meg- kinél előbb, kinél később - telítettséget
Quasimodót Bakai László és Mikó István m. v. játszotta; én Bakait láttam. A fogalmazására is mód nyílott volna. A okozott. Ebben a játékformában két ember
színész bravúros mozgáskultúrával, Hašek-regényből készült adaptáció sike- összeütközése ugyanolyan értékű poén,
rendkívüli intenzitással játszotta-élte a rült munka. Jó lehetőséget kínál a min- mint Truffaldino lazzijai. A szereplők
szimplifikálódnak,
sőt
torz testű, de tiszta lelkű férfi alakját. Az dent túlélő kisember-mentalitás szatirikus óhatatlanul
előadás egyik szcenikai és színészi bemutatására. Ehhez azonban nem csupán korlátoltakká válnak. Nincs fokozás, nincs
csúcspontja az, amikor Quasimodo a egy kitűnő Svejk-alakításra van szükség, építkezés, csupán egyik poéntól a másikig
színpad elején levő rácson a nyakán át- hanem a sok-sok kisebb-nagyobb epizód rohan az előadás. Mintha a rendező nem
vetett Esmeraldával felkúszik a magasba. hiteles és erőteljes megjelenítésére is. bízna eléggé sem a darabban, sem a
szereplőiben! (S ez nem először
Frollo atyát Rácz Tibor játszotta; Tömöry Péter rendezése ki-emelte és tapasztalható.) Pedig Gazsó György nem
abszolút
főszereplővé
tette
Svejket,
akit
énektudásával, musical-stílusérzékével
csupán ennek az előadásnak tudott volna
kiemelkedett a társulatból. Segesvári Bakai László ezúttal is fölényes szakmai motorja lenni, hanem ennél sokkal ártudással
és
bravúrosan
alakított.
Az
ő
Gabriella külsőleg, énektudása alapján
nyaltabb és komplexebb figurát is képes
akár ideális is lehetne Esmeralda szere- Svejkje nem egyszerűen egy kissé lett volna Truffaldinóból formálni. Megegyügyű
túlélő.
Nem
csupán
szánandó
pére, de valami ezúttal is hiányzott alajegyzéseim persze fanyalgásnak tűnhetkításából. Vagy inkább valami többlet kisember, akit a háború eseményei ide- nek, hiszen a mindig zsúfolt nézőtér opeoda
dobálnak.
Ez
a
Svejk
nem
volt zavaró: a színésznő színpadi létezésretteknél szokásos ovációval honorálta a
módjára nem a természetesség, hanem egyértelműen szimpatikus. Sőt vi- produkciót.
selkedésében
annak
a
házmestertípus-nak
valami keresett, erőltetett jelenlét-hangAz évad legérdekesebb előadásának a
súlyozás jellemző. Jelenete az Esmeralda az előképe rajzolódik ki, aki a min- Mario és a varázsló új színpadi adaptádenáron
való
túlélés
érdekében
mindenanyját játszó Egervári Klárával rendecióját tartom. A kisregényt Spiró György
zőileg, íróilag, zeneileg és színészileg féle parancsot teljesít, mindenféle kurzust alkalmazta színpadra, s a darabot Merő
kiszolgál,
s
nem
tudni
pontosan,
egyaránt elhibázott.
együgyűségében mennyi a tettetés és Béla rendezte. A dramatizálás némileg
Meggyőződésem, hogy be kellett min- mennyi a valóság. Ez a figuramegközelí- eltér a hajdani ismert körszínházi, illetve
den problémájával együtt is mutatni ezt a tés Bakai alakításában csaknem tökéle- Thália színházbeli verziótól; több olyan
darabot. Nemcsak azért, mert a zenés tesen jelenik meg, de ahhoz, hogy az epizódot is beépítettek a darabba, amely
műfaj mindig sikert arat, hanem azért is, egész előadás működtető ereje legyen, az csak az epikában szerepelt eddig. A darab
mert csak egy létező bemutató után lehet kellett volna, hogy a társulat egésze e lényege azonban nem változott, és Spiró
továbblépni akár e mű további életét te- gondolat jegyében működjön, hogy az sem tudta feloldani az adaptáció lényegi
kintve, akár a műfaj újabb darabjai ese- előadás egészét az á stílus határozza meg, ellentmondását. A mű ugyanis lényegében
tében.
amely Bakai alakításából következik. De Cipolla monológja, amelyhez ugyan
A Bolha a fülbe című Feydeau-darab nem ez történt. Bakai partnereinek számos „néző" asszisztál, de ez a
nyíltan és bevallottan a szórakoztatást többsége egészen más stílusban és főleg lényegen nem változtat, s azon sem, hogy
volt hivatva szolgálni. A rendező, Merő egészen más intenzitással játszott, mint a Cipolla és Mario konfliktusa gyakorlatilag
Béla szerencsére nem törekedett másra, címszerep megformálója. Bakai expresz- előkészítetlen, s csupán az utolsó
mint a darab korrekt lebonyolítására, ami szív, harsány, olykor túlzó eszközöket percekben robban ki.
Merő a játék szervezésével igyekezett
lényegében
megtörtént.
De
nem használt, a többiek viszont nota benékkel
hagyható szó nélkül az előadás igényte- dúsított, kedélyes, olykor nem is túl térbelileg, illetve Mario korábbi aktivilen és stílustalan látványvilága (Langmár ízléses vígjátéki modorban játszottak. zálásával előkészíteni e dráma kibontaAndrás és Vágvölgyi Ilona munkája), a Egyedül Máriáss József, Kiss T. István és kozását. Az előadást a stúdióteremben
szereplők egy részének nem eléggé kont- különösen Csák Zsuzsa találta meg azt a tartották, így a közönség és a Cipollát
rollált játéka, a műfajhoz hozzátartozó hangot, amelyre szükség lett volna e játszó színész, Hetényi Pál között eleve
erős kontaktus alakulhatott ki. A mutatelegancia, tempó és szellemesség hiánya. koncepció kiteljesítéséhez.
vány szereplői-nézői részben a közönség

között ültek, s főleg a Cipollával szembeszegülő fiatalemberek reakciói fokozták a
nézők érzelmi aktivitását. Cipolla és a
közönség között alakult ki tehát az elsődleges feszültség, de anélkül, hogy a
hipnotizőr inzultálta volna a közönséget.
Mariót nem tejfelesszájú siheder, hanem a
férfias Farkas Ignác játszotta. Ez a szereplőválasztás megnövelte a CipollaMario közötti konfliktus intenzitását, bár
másfelől még érthetetlenebb volt: miért
vár oly hosszú ideig tétlenül a fiatalember? Az előadásban Mario egyre inkább
felháborodott, többször felállt, segíteni
akart a megszégyenítetteken, de valami
mindig maradásra, meghunyászkodásra
késztette.
Hetényi Pál keményen kézben tartotta
az előadás irányítását, a közönség befolyásolását. Nem démonikus figurát játszott, hanem olyat, aki különleges emberismerete alapján kitűnően kihasznál-ja
partnerei önkéntelen megnyilvánulásait.
Hátborzongató
volt.
a
közönség
megtáncoltatása, és félelmetes a Marióval
való párharca, a csók és a halál.
Fölöslegesen szájbarágónak hatott viszont a díszlet: egy ülésterem szürkére
lefújt pulpitusa, leterített asztallal, mikrofonos szónoki emelvénnyel, zászlódíszes háttérrel.
A legsikerültebb előadás mellett szól-ni
kell a legsikerületlenebbről is. Szőnyi G.
Sándor rendezésében a Romain Rollandmű tökéletesen üresnek, érdektelennek
hatott, érthetetlennek tűnt, miért kellett
bemutatni a darabot, pedig nem csupán a
francia
forradalom
közelgő
bicentenáriuma indokolhatta volna a választást. Különösen felháborító volt az a
szakmai felkészületlenség vagy nemtörődömség, amely a rendezői munkából
éppúgy sugárzott, mint a vendégként a
főszerepet játszó Szabó Gyula alakításából. (Egyébként az előadásról az 1989/6.
számunkban írtunk részletesebben.)
A zalaegerszegi műsor szerves részét
képezik a gyerekelőadások. Az idén Jékely Zoltán Mátyás király juhászát és
Móricz Zsigmond Légy jó mindhaláligját
játszották a gyerekek két korosztályának.
A mesejátékot Merő Béla rendezte, a
szerepeket főleg stúdiósok, illetve a nagyobb feladatokhoz ritkábban jutó színészek alakították. Az igen szegényes
díszlet és a fantáziátlan jelmezek nemigen segítették az elengedhetetlen színházi csoda létrejöttét, s nem sikerült egységes játékstílust sem kialakítania a rendezőnek és a játszóknak.
Sikerültebb volt a Móricz-adaptáció
Petrik József vendégrendezésében. Érdekes lehetett volna Horváth Évának a
realizmustól kissé elemelt látványvilága,

Dragomir Jančar: A nagy briliáns valcer (veszprémi Petőfi Színház). Kőmíves Sándor és Borbiczky Ferenc
(MTI-fotó - llovszky Béla felvétele)

de az elképzelést nem tudták következetesen, minden jelenetben érvényesíteni.
Az igen egyenetlen színészi alakítások s
főleg a Nyilas Misit játszó Avass Attila
affektált, hiteltelen alakítása miatt az
amúgy is problematikus regénydramatizálásból csak részeredmények születtek.
Évek óta visszatérő problémám, hogy
miközben a színház vezetői tudják és hirdetik: a színház jövője nagymértékben
attól függ, milyen közönséget tudnak önmaguknak nevelni, a gyerekeknek szánt
produkciók színvonala rendre elmarad a
felnőttekétől. Mindazonáltal az ASSITEJ
magyar központjának őszi gyerekszínházi
dramaturgiai tanácskozásának vitaalapja
éppen a zalaegerszegiek idei két
gyerekdarabja volt.
A zalaegerszegi színház tevékenységéhez néhány éve szorosan hozzátartozik a
Nyílt fórum, amely nemcsak fontos tanácskozás a fiatal drámaírók darabjairól,
hanem folyamatos és intenzív műhelymunka, amelynek hozadéka mindig egyegy új magyar dráma színpadra segítése.
Idén Pozsgai Zsolt Horatiója volt ez a
mű, amelyről, a tanácskozással együtt, a
SZÍNHÁZ 1989/3. számában írtunk már.
Ez a fórum felmérhetetlenül jelen-tős
missziót teljesít, amelyből az egész
magyar színházkultúra profitálhat.
A színház rugalmasságát, nyitottságát,
újat keresését bizonyítja a legújabb kezdeményezése: a Theatrio. Józan és reális
elemzés és döntés eredménye ez a találkozó, amelyen a grazi Vereinigte Bühnen
és a ljubljanai Mestno Gledaliste vett
részt a zalaegerszegiek mellett. Felismerték, hogy a városhoz nem Budapest
van földrajzi és átvitt értelemben a legközelebb, hanem a szomszédos ausztriai
és jugoszláv városok, tehát ezekkel kell
közös nyelvet találniuk, s egymás munkáját kölcsönösen inspirálniuk. Az első
találkozón látott előadások (Zarko Pe

tan: Dachaui per, Drago Jančar: Klement
zuhanása - Ljubljana; Franca RameDario Fo: Nyolcvannál kezdődik az élet,
Moliére: Dandin György - Graz; illetve A
Notre Dame-i toronyőr és a Mario és a
varázsló) viszont arra figyelmeztetnek,
hogy nem elég a közeledés, a sokoldalú
kapcsolat kialakítása és fenntartása; csak
jelentős művészi eredmények igazolhatják e kezdeményezés értelmét. Ha közel
egyforma kvalitású csoportok találkoznak, akkor kölcsönösen megnyugodhatnak: nem jobb a másik sem náluknál. Ez
azonban nem az előrelépést, hanem a
stagnálást eredményezheti csak. Az
évente más-más városban megrendezendő találkozóknak akkor van értelmük, ha
a baráti összejövetel mellett művészi
tétjük is van a bemutatkozásoknak.
Veszprém
Ünnepi volt a szezon Veszprémben. Ötéves rekonstrukciója után megszépülve
és korszerűsítve ismét megnyitotta kapuit
a színház jelentős műemléki értékű
épülete. A színháznyitás kitűnő alkalom
volt arra, hogy az átmeneti időszakban
megfiatalodott és megerősödött társulat
sokoldalú és erőt próbáló feladatokban
bizonyítsa művészi kvalitásait.
Mint említettem már, a műsor háromnegyede magyar szerző műve, s csaknem
fele ős- vagy magyarországi bemutató,
illetve hivatásos színházi premier volt.
A gyerekeknek a színház a pár évvel
ezelőtti drámapályázatára írt művet játszotta. Csukás István Utazás a szempillám mögött című zenés mesejátéka egy
kisfiú álombeli kalandjait eleveníti meg.
A lazán összefüggő jelenetek nem alkotnak igazi drámai szerkezetet, de alapot
kínálnak egy látványszínházi produkcióhoz. Ezt a lehetőséget jól ismerte fel Ván-

dorfi László, és tervező munkatársaival,
Kulifay Tamással és Nagy Andreával
még a színház ideiglenes játszóhelyén, a
művelődési központ szerény technikai
adottságú színpadán puritán, mégis mesés, fantáziát mozgató látványt terem-tett.
Néhány túlzott méretű bútordarab mindenekelőtt egy több funkciót betöltő
szekrény - segítségével egyszerre reális és
a reálistól elemelt színpadi világot
komponáltak. Ebben a világban remek
figurák jelentek meg, akik szintén egy kicsit elrajzoltak, emberi vonásaik is vannak, meg mesebeli, álomszerű tulajdonságaik is.
A darab megzenésített változata (zene:
Rossa László) kissé hosszadalmas, a
dramaturgiai tömörítés hasznára vált
volna, de a sok-sok rendezői és színészi
ötlet legtöbbször kitöltötte a szövegbeli
üresjáratokat. A darab didaktikus mondandóját - a dolgokat a helyükre kell
rakni, rendet kell tartani a holmink között
- nem hangsúlyozták túl. Az új gyerekdarab végül is élvezetes játékban kelt
életre.
Szintén a drámapályázatra készült
Gyurkovics Tibor darabja, a Boldoghá za,
amely a jó néhány évvel ezelőtt nagy port
vert új vasúti biztosítórendszer bevezetésekor bekövetkezett tragédia témáját dolgozza fel - íróilag rendkívül felületesen, dramaturgiailag következetlenül.
Az a tragikus helyzet, amelyet a forgalmistának át kell élnie, korunk egyik
igen lényeges problémája, épp ezért fontos lenne szólni róla; arról, hogy az új és
új technikai kihívásoknak az emberek egy
része képtelen megfelelni, mert hiányzik
hozzá a megfelelő felkészültségük, vagy
képtelenek a permanens művelődésre,
vagy nincs igazi társadalmi és egyéni
késztetésük a megújulásra - s az okok az
esetek többségében összeadód-nak.
Ebből a tragédiából Gyurkovics gyakorlatilag semmit sem ábrázol, ezzel
szemben számos mellékszálat futtat egymás mellett (a forgalmista lányának szerelmi bánata és megvigasztalódási kísérlete, a részeges tanár szokványos válási
históriája, a váltókezelő gyomorbaja és
szerelmi vágyának kiélése, a posztjára
alkalmatlan állomásfőnök városi kiruccanásai, a központ ugyancsak állásukra
alkalmatlan embereinek látogatásai, az
ősvasutas ittas narratív monológjai stb.), s
ezek ugyanolyan súlyúak, mint a forgalmistának az új technika elsajátítására
való képtelensége s a tömeges katasztrófát előidéző cselekedete. A forgalmis-ta
végzetének motiválására a legsablonosabb magánéleti eseményeket hasz

nálja az író (a régi szerelem felbukkanása, a feleséghez fűződő kapcsolat lazulása stb.). A dialógusok szellemeskedők és közhelyesek, a helyzetek sablonosak, a figurák klisék. Nagy meggondolatlanság volt a darab bemutatása, s érthetetlen, hogy a Vígszínház is műsorára
tűzte.
Tordy Géza rendezése a lehetetlent
kísértette, s azt igazolta, hogy még a legrosszabb szövegből is lehet többé-kevésbé elfogadható előadást produkálni. A
kérdés csak az: érdemes-e? Götz Béla
szimultán terében zökkenőmentesen peregtek a jelenetek, az összkép azt sugallta, hogy szabályos színházi előadás zajlik, a színészek mindent megtettek, hogy
valami életet leheljenek meg nem írt figurájukba. De mindez nagyon távol áll a
művészettől s annak funkciójától.
Szerencsére nem ez az előadás volt jellemző a szezonra, sokkal inkább Az imposztor, az István király és A nagy briliáns
valcer. (Ezekről a SZÍNHÁZ 1988/12.,
89/4. és 6. számában írtunk.) Az
imposztort és a Jančar-művet a szezon
legjelentősebb előadásai közé sorolhatjuk,
Szoboszlai
Sándor
Boguszławszkiját és István királyát az
évad legjobb alakításai között tarthatjuk
számon. S nem véletlen, hogy A nagy
briliáns valcert meghívták az újvidéki
Šterija játékokra, ahol nem lebecsülendő
szakmai sikert ért el.
A zenés műfajokat három mű képviselte: a Kőműves Kelemen, A padlás és A
régi nyár (az első kettőről az 1988/11.,
illetve a 89/6. számunkban számoltunk
be). Mindegyik más stílust képviselt, és
más közönségréteget vonzott. A padlás
(Vándorfi László) és a Kőműves Kelemen
(Hegedűs D. Géza) maximálisan profi
színészi-színházi
teljesítmény
volt,
ugyanez nem mondható el A régi nyár ról.
Rátonyi Róbert ugyan gördülékenyen
lebonyolíttatja az előadást, de a
produkció ízlésvilága igencsak megkérdőjelezhető. Vogel Eric díszletei és ruhái,
Barta Judit táncai, Rátonyi színpadi
beállításai egy régmúlt operettvilágot
tükröznek, minden mai felhang nélkül.
Ha elismerném a megközelítés jogosságát és életképességét, ezt is csak akkor
tehetném, ha a színészek képesek lennének e múltidéző stílust hitelesen képviselni. De természetesen nem tudják, hisz
alig találkoztak ezzel. Így aztán igen heterogén színvonalú színészi teljesítmények születtek, a koreográfiák láthatóan
igazodtak a gyengébb tánctudáshoz, még a
Lajtai-dalok előadása sem látszott sokak
számára egyszerű feladatnak. Az ének és
a
játék
összehangolása
csaknem
megoldatlan maradt. A főszereplő Ti

boldy Mária zenei és prózai megszólalásai közötti különbség önmagában is
problematikus volt, még inkább azzá vált
a partnerekkel való kapcsolatában.
Egyedül Tarján Györgyi és Benczédi
Sándor tudott a műfaj keretein belül hihető figurát s egyben operett-típust formálni, sőt Tarján Györgyi játékában
megjelent az a fanyar többlet is, amely
elviselhetővé teheti e mű előadását, s
amely oly kitűnően érvényesült a darab
évekkel ezelőtti József Attila színházbeli
színrevitelekor.
Az új színház műsorának kiemelkedő
része a Játékszín programja. Ebben a
szezonban három stúdióelőadást mutattak
be, közülük Pilinszky János Élőképékjéről részletes elemzést közöltünk
(1989/2.). Minden szempontból ez volt a
legjelentősebb játékszínbeli premier, nem
csupán értékei miatt, hanem az elő-adás
alkotói attitűdjéből következően is. A
magyar színpadokról hiányzó szertartásés látványszínház olyan megjelenési
formájával találkozhattunk, amelynek
létrehozása lehetetlen a szokásos felkészülési időben és módon. Éppen ezért az
a műhelymunka, amely elengedhetetlenül
szükséges volt e kiváló előadáshoz,
igazolja a stúdió létét.
Akárcsak Ionesco A székek című darabjának bemutatója is. Szabó József a
hazai színjátszás régi adósságát törlesztette, amikor műsorra tűzte ezt az egyfelvonásost, amelyben Benczédi Sándor és
Tarján Györgyi kitűnő alakítást nyújtott.
A parányi térben ugyanolyan jól érvényesült Benczédi expresszív, clownos játékstílusa, mint Tarján Györgyi finomabb
eszközöket használó, groteszk játékmódja. Jól illeszkedett hozzájuk Kőrösi Csaba több funkciót betöltő pantomimes játéka.
A darab ma már nem hat az újdonság
varázsával, még azok számára sem, akik
most találkoztak vele először, hisz a mű
atmoszférája, világlátása és stílusa már
máshonnan is ismerős. Mégis fontos volt
ez a bemutató, mert legendákat (egy
sokáig tiltott szerző és darabja körüli
misztifikációt) oszlatott el, lehetőséget
adott egy stílus megismerésére (játszóknak és nézőknek egyaránt), s kitűnő megmutatkozási alkalmat kínált a rendezőnek és a színészeknek.
Hálás bravúrfeladat volt - bár a könynyebb, szórakoztatóbb műfajt képviselte a harmadik stúdióbemutató, William
Gibson Libikókája. Kolos István főiskolai hallgatóként vitte színre a kétszemélyes, könnyes-bús és édesen vidám történetet - ízlésesen, jó ritmusban. Pogány
György és Antal Olga kettőse nem csupán kellemesen szórakoztat, hanem, kü-

lönösen Antal Olga érzékeny és hiteles
játékának köszönhetően, az egyszerű
történetnek átélhető mélységet kölcsönöz.
A veszprémi Petőfi Színház idei évadja
alapján joggal sorolható azon színházak
közé, amelyek működése kiemelt figyelmet követel a szakmától és a nagyközönségtől egyaránt.

is alig voltak felfedezhetők. A tragédia és
a komédia, Moliére egyéni drámájának és
Scapin
csínytevéseinek
egymásba
csúsztatása elvben működőképesnek tűnt,
de a gyakorlatban vagy élesen szét-vált a
két réteg, vagy alig észrevehetően volt
jelen a színészek játékában. Mivel az
előadást zömmel diákok nézték meg,
számukra még kevésbé volt követhető s
kibogozható e kettős játék értelme, utaMiskolc
lásrendszere.
A látvány meglehetősen snassz volt, a
A miskolci Nemzeti Színház évada vi- színészi alakítások jobbára mélység nélszont igen vegyes képet mutatott. Az küliek. Mintha a színészek magukra
igényes műsor megvalósítása során kiüt- hagyva, kellő instrukciók hiányában, a
köztek a társulat és a rendezői kar ösz- maguk képessége és elképzelése szerint
szetételéből adódó problémák.
dolgoztak volna, oly heterogén és egyeAz előadások közül kettőt-kettőt De- netlen volt az előadás. A legnagyobb teher
zsényi Péter és Szűcs János, hármat-hár- a Moliére-Scapin kettős szerepet játszó
mat vendégként (Gaál István, Horváth Somló Istvánra hárult, aki Scapinként
Jenő, Lengyel Pál) és a főrendezőnő vitt számos helyzetet jól oldott meg, de adós
színre.
maradt az író drámájának bemutatásával.
A legkevésbé sikerült produkciók DeA színészi magára hagyottság jeleit
zsényi Péter nevéhez fűződtek. A S c a p i n mutatta Trevor Griffiths Komédiások c í f u r f a n g j a i t a Kamaraszínházban, a K o - mű darabjának előadása is, s ez azért volt
médiásokat a stúdióban állította szín- különösen zavaró, mert ez a varietészípadra. A Moliére-mű koncepciója igen nész-képző tanfolyamon játszódó darab
eredetinek hatott (lásd a SZÍNHÁZ három különböző pszichikai helyzetet
1988/12. számát), de a kész produkcióban mutat be, amelyekben minden szereplő
a rendező elképzelésének a nyomai
másként viselkedik, s e magatartásmó

O'Neill: Holt fény (miskolci Nemzeti Színház). Pregitzer Fruzsina, Körtvényessy Zsolt és Karczag Ferenc

dok összekapcsolásához elengedhetetlen a
pontos és részletező rendezői munka. Ez úgy tűnt - hiányzott. Két bravúros
alakításra nyújt lehetőséget a darab: Eddie
Waters, a tanár és Gethin Price, a vad, de
érzékeny diák szerepét Csapó János és
Dóczy
Péter
játszotta.
Kettejük
figurájában, a köztük levő kapcsolatban
felvillant valami abból, amiért érdemes
ezt a művet eljátszani. De az ő
teljesítményükre is a kontrollálatlanság, a
belső építkezés elnagyoltsága volt jellemző.
Szűcs János a vitathatatlanul legnagyobb közönségsikert elért A padlás mellett (ismertetés a SZÍNHÁZ 1989/6.
számában) magyarországi bemutatóként
Sartre Piszkos kezek című politikai-filozófiai „krimijét" vitte színre. Sőt nemcsak rendezte, de fordította is a drámát.
Sartre e darabja sokáig indexen volt
(egy ideig maga a szerző sem járult hozzá
a bemutatásához), mert kommunistaellenesnek bélyegezték. A történet kétszálú: egy lllyria nevű ország Pártjának
legfőbb vezetője kompromisszumot akar
kötni az uralkodó polgári rezsimmel, hogy
az éppen folyó háborúban a szovjet
csapatok elkerülhetetlen győzelme esetén
zökkenőmentésebben
biztosítsa
a
hatalomátvételt. A párt vezetősége ezt

ellenzi, ezért likvidálni akarja a Vezért. A
másik szál főszereplője Hugo, az intellektuel, aki belesodródott a Mozgalomba, hasznossá szeretné tenni magát,
ezért vállalja a Vezér meggyilkolását. A
két főszereplő találkozásakor a fiatalember eltökéltsége meggyöngül, megszereti,
tiszteli Hoederert, s csak akkor végez
vele, amikor kiderül: fiatal felesége
vonzódik az idősödő pártvezetőhöz, azaz
Hugo nem politikai, hanem féltékenységi
indítékból öl. Tette különben fölöslegesnek bizonyul, a gyilkosságért kiszabott büntetéséből szabadulva megtud-ja:
Hoederernek volt igaza, szovjet parancsra
a Párt azt a taktikát követi, amelyet a
megölt Vezér hirdetett meg.
A dráma sokkal inkább filozófiai példázat, mint politikai parabola. Mint darab, meglehetősen elnagyolt, figurái,
helyzetei éppen csak jelzettek, egyedül
Hoederer és Hugo figurája és a köztük
levő kapcsolat árnyaltabb.
Szűcs János rendezése csak felerősítette a darab hibáit. Vayer Tamás kocsidíszlete csúnya és rosszul funkcionál, nehezen mozgatható (amikor ott van a forgószínpad!), s a tér végső kitágítása didaktikussá tette az amúgy is tézisszerű
befejezést (Hugo megölését). Ahhoz,
hogy a fiatalember drámája valamelyest
árnyaltabbnak hasson, nemcsak a Vezérnek, hanem a feleség figurájának is
élőbbnek, hitelesebbnek kellene lennie.
Az elhibázott szereplőválasztás miatt ez a
kiegyenlítettség nem jött létre, ugyanis
Balogh Csilla képtelen volt jelentőssé
tenni Jessica alakját. Hugót Zubornyák
Zoltán játszotta, aki különösen a Vezérrel való jelenetekben jó. Az előadás kiemelkedő alakítása Csendes László
Hoedererje. Póztalan, minden megnyilatkozásából erő áradt, egyszerre volt
szoborszerű és esendően emberi. Még
ebből a felemás produkcióból is kitetszett: a mű érdekes megközelítési lehetőségeket rejt magában, érdemes lenne
újabb kísérletet tenni bemutatására.
A vendégrendezők közül Gaál István
Beaumarchais A bűnös anya avagy a
másik Tartuffe-öt (a SZÍNHÁZ 1988/4.
számában közöltük a drámát, az előadásról az 1989/7. számban írtunk), Horváth Jenő a Luxemburg grófját, Lengyel
Pál pedig a Csokoládéháború című rendhagyó produkciót állította színpadra.
Gaál Istvánnak ez volt az első színpadi munkája, s ez némileg meglátszott
az előadáson, amelynek előkészületeit
egy sajnálatos szerepcsere is bonyolította
(Holl István helyett Galkó Bencének
kellett átvennie Figaro szerepét). Csak
részértékek születtek: Szlávik István impozáns díszlete, Dóczy Péter Bergasse-

alakítása, Máhr Ági és Matus György
néhány epizódja stb. Az egészből némi
stiláris bizonytalanság érződött. De minden fenntartásommal együtt is azt tapasztaltam, hogy a megjelent közönséget
lenyűgözte a romantikus história, a látvány szépsége, méltósága.
Nagyon kevés jó mondható el Horváth
Jenő munkájáról. A Luxemburg grófja
sem zeneileg, sem színészileg nem üti
meg azt a szintet, amelyet egy nagyoperettől joggal elvárhatnánk. Fehér
Miklós szakított az operettek kötelező
fényűző nagyszínházi díszletkonvencióival, és stilizált, könnyed, áttetsző díszleteket tervezett, bár a végső kivitelezés
kissé szegényesnek tűnt. Horváth Éva
ruhái viszont az operettsablonokat követték. Az igazi problémát a színészi játék színvonala jelentette. Miskolcnak e
pillanatban nincs egy nagyoperetthez
szükséges, szakmailag kielégítően felkészült társulata! Ha pedig még egy tisztán
éneklő bonvivánja sincs a színháznak,
akkor nem lehet operettet játszani. Márpedig ez a helyzet. De a többi szerepkörben játszó-éneklő színészek-színésznők teljesítménye is igencsak kifogásolható. Az általam látott előadáson nem
egy számnál fordult elő, hogy elcsúszott
az énekes és a zenekar; a zenekar általában is lélektelenül, pontatlanul játszott, a
kettős-hármas
szereposztás
éppen
színpadon levő színészei egymást szórakoztatták, miközben figuraformálásról
még operettszinten sem volt szó. Egy
színház belső morális állapotáról pontos
képet fest a zenés produkció színvonala.
Ez a Luxemburg grófja riasztó állapotokról tudósított.
A harmadik vendégrendező, Lengyel
Pál Miskolcon amatőr rendezőképző
tanfolyamot vezet, s hallgatói, valamint
válogatott gimnazisták és a színház két
színésze - Dóczy Péter és Matus György részvételével mutatta be a Csokoládéháború című darabot, amelyet Robert
Cormier azonos című, magyarul is megjelent regényéből Békés Pál írt.
A produkció a megyei és a városi tanács, illetve közművelődési intézmények
és a színház közös támogatásával készült
el. (E közösködésből azonban nemcsak
előny származott, ugyanis senki nem tekintette igazán sajátjának az „ügyet", s
ebből számos probléma adódott a próbák
s főleg a széria-előadások során.)
A darab egy amerikai kollégiumban
játszódik, ahol a korrupt megbízott igazgató összejátszik a diákság belső „erőszakszervezetével", s együttesen egy embertelen feltételek között lebonyolíttatott
csokoládévásárlási kampányt kényszerítenek a gyerekekre. Csak egy fiú lázad fel

a manipuláció ellen, s a történet másik
szála az ő megszégyenítése, lehetetlenné
tétele, kikészítése.
Az előadást egy tornateremben játszották, a történet egy folyamatos testnevelési órába ágyazva jelent meg. Tökéletes együttesjáték született, amely-ben
a felnőtteket játszó két színész technikás
alakítása harmonikusan illeszkedett a
gyerekek és a rendezőhallgatók nyersebb,
természetesebb játékmódjához.
A darab és az előadás nem csupán a
tinédzserek életkorukból adódó beilleszkedési problémáiról szólt rendkívüli intenzitással, hanem a társadalmi manipuláció általánosan érvényes modellhelyzetét is megrajzolta.
Ez az előadás képviselte a színházat a
tavaszi budapesti kamaraszínházi találkozón, de a színház vezetése - amely
ugyan deklarálta, hogy a produkciót sajátjának tekinti - nem sokat törődött a
vendégjáték előkészítésével, mint ahogy
miskolci előadásainak szervezésével sem.
Pedig ez a kezdeményezés példa-értékű:
a hivatásos és az amatőr szín-játszás
kapcsolatának
egy
lehetséges
és
kívánatos módjáról szolgáltatott olyan
tapasztalatokat, amelyek akár ott, akár
másutt gyümölcsözőbben kamatoztathatók lennének.
A színház jelenlegi meghatározó egyénisége Galgóczy Judit, aki egymaga három produkciót rendezett. Az első szakmai és közönségbukás volt. Nestroy politikai pamfletje, a Szabaccság Mucsán
olyan összetett feladatot jelentett a debütáló rendezőnőnek, amelynek megoldási kísérlete közben csaknem összeomlott a társulat (az előadásról az 1989/3.
számban jelent meg kritika). Az apró jelenetekből építkező művet nem sikerült
egységes egésszé komponálni, az előadást a csak szüntelenül forgó monumentális díszletépítmény mint állandó elem
tartotta össze, értékelhető színészi jelenlét alig akadt - a feladat túlnőtt a társulat
és a rendezőnő akkori teljesítőképességén.
Nem minden bonyodalom nélkül született meg a következő bemutató, Csiky
Gergely A nagymama című, mindig biztos sikert hozó előadása sem. De a végeredmény sokkal összefogottabb, koncepciózusabb, szakmailag kidolgozottabb
volt, mint az előző produkció.
A bevezető zenei montázs, az impozáns
díszletek ugyan súlyosabb előadást
ígértek, de végül kellemes romantikus
vígjáték született, amelyben semmi bántó vagy ízléstelen megoldás nem volt.
Ugyanakkor hiányzott a produkcióból az
elegancia, zavaró volt, hogy a színészek

többsége - fiatalok és idősebbek egyaránt slamposan viselik a jelmezeket, nem
tudnak mit kezdeni egy karddal, ernyővel,
a poharakkal, s feltűnő volt, hogy
mennyire csak a szituációk felszínét oldották meg. Mindez legalább annyira
rendezői probléma, mint színészi.
A rendezőnő harmadik munkája meglepetés volt: O'Neill Boldogtalan hold című drámáját Holt fény címmel az átalakított kamaraszínházban mutatta be. A
termet térszínházzá alakította át (Varga
György szcenikussal közösen), s a négy
sarokban elhelyezett nézőtérszektorok
között, a térben szétszórva helyezte el
Hoganék házának, birtokának egyes
részleteit, a kertet, a pajtát, a konyhát, a
hálót, az ebédlőt stb. A közönség közelsége intim, természetes, naturalista hűségű
játékot követelt meg, ennek a szereplők
jószerivel eleget is tettek. Különösen
Pregitzer Fruzsina és Körtvélyessy Zsolt
érzett rá e tér által megszabott játékstílusra. Pregitzer Fruzsina nem külsődleges eszközökkel, nem testi adottságokból teremtette meg Josie tenyerestalpasságát, hanem belülről fakadóan, a
viselkedésével. A színésznő e bonyolult
nőalak minden jellegzetességét, a figura
nagyszájúsága mögött a magányosságot,
ereje mögött a kiszolgáltatottságot s
mindenekelőtt a szeretetvágyát és szeretetet adni akarását kitűnően ábrázolta.
Remek partnere volt Körtvélyessy Zsolt,
akitől hosszú ideje nem lehetett ilyen
erőteljes és összetett figurát látni. Robusztus fickó az ő Philje, aki ugyanolyan,
mint a lánya, ezért ölik egymást folyton, s
ezért tartoznak mindennél erősebben
egymáshoz. Ebben az előadásban ők
ketten a főszereplők, az ő életükben csupán epizód Jim Tyrone, akit Karczag Ferenc játszott.
Olyan kemény, éles váltásokkal teli,
ritmusos előadást rendezett Galgóczy
Judit, amelyben minden a helyén van, a tér
jól funkcionál, a színészi létezések és
kapcsolatok feszültséggel teliek, természetesek, s amely egy amerikai farmertörténetben a mi mindennapi magánéleti
nyomorúságainkat is képes megmutatni.
Ez a produkció - a Csokoládéháború val
együtt - biztató: talán túljut a mély-ponton
a miskolci színház.
R endez ők

Közhely: a néző a színészért megy a színházba, de a jó előadás záloga a jó rendezői
munka. Ezzel bizony a magyar színházban
meglehetősen hadilábon állunk. Amit
máshonnan is tudunk, azt e három színház
példája is megerősíti: baj

Sartre: Piszkos kezek (miskolci Nemzeti Színház). Csendes László és Zubornyák Zoltán
(Jármay György felvételei)

van a rendezői teljesítményekkel, az
utánpótlással, az egyes színházakon belüli munkamegosztással stb.
A legjobb a helyzet Veszprémben,. ahol
az elmúlt néhány évben kialakult egy
olyan rendezői kar, amely lényegé-ben
minden feladatot jó színvonalon meg tud
oldani. Tordy, Paál és Vándorfi különböző alkatú művészek, akik épp különbözőségükből adódóan kellő húzóerőt jelentenek egymás számára a munkában.
Zalaegerszegen három közel azonos
képességű és felkészültségű rendező dolgozik, de az ő esetükben épp a veszprémieknél tapasztalható egészséges alkotó
versenyhelyzetet nem érzékelni.
A legellentmondásosabbak a miskolci
állapotok. Itt ugyanis Galgóczy Judit
személyében egy kemény, gondolkodó,
ambiciózus, de szakmailag még tapasztalatlan főrendező van, aki mellett két,
viszonylag kevés művészi eredményt felmutató rendező dolgozik. Sem Szűcs János, sem Dezsényi Péter nem nyújtott
megbízható teljesítményt, mindezek
együtt azt eredményezik, hogy itt és így
képtelenség kiegyenlített évadot produkálni.
A művészi arculat alakításában mindhárom helyen jelentős szerepet kellene

játszaniuk a vendégrendezőknek. Akik
legtöbbjét azonban legtöbbször nem inspirálják eléggé a feladatok, s ez meg is
látszik előadásaikon. Akkor lenne hasznos a vendégrendezés, ha a vendégművész visszatérő alkotójává válna a színháznak, így viszonylag szoros kapcsolat
alakulhatna ki a rendező és a társulat
között. Ilyen kötődés jött létre Horvai
István és a veszprémi színház között, s ez
is oka annak, hogy Horvai veszprémi
rendezései évek óta eseményszámba
mennek. Többnyire azonban a vendégrendezések igen kis művészi haszonnal
járnak, éppen ezért e gyakorlat felülvizsgálatra szorul.
T árs ul at ok

A vidéki színházak többségében a társulatok összetétele - művészi kvalitás,
életkor stb. szempontjából - igen problematikus. Hiányoznak a fiatalok, a
negyvenes férfiak, a nagy öregek, ezzel
szemben túl sok a színésznő. Az általánosan érvényes helyzeten belül a miskolci színházé különösen megoldatlan. Csiszár Imre távozásával a társulat jelentős
erőket tömörítő része is elment, s helyükbe nem jöttek olyanok, akik az

együttes meghatározó erőivé váltak volna.
Igy aztán érthető, ha az olyan színészt,
mint Dóczy Péter, agyonfoglalkoztatják,
hiszen majd' minden produkcióban
szükség volt rá.
Zalaegerszeg társulata ugyan valamivel
kiegyenlítettebb, de ott is meglehetősen
kevés a nagy formátumú színész. Ennél a
társulatnál
különösen
feltűnő
a
foglalkoztatás egyenetlensége. Miközben
Segesvári Gabriella és Palásthy Bea
csaknem minden produkció női főszerepeit megkapta, másokat alig vagy nem
képességeiknek megfelelően szerepeltettek. Vagy Bakai László például öt
azonos karakterű figurát játszott el mellesleg mindegyiket jól -, de nem biztos, hogy mindegyik főszerepet neki kellett volna alakítania.
A színészfoglalkoztatás terén is a legkiegyensúlyozottabban a veszprémi színház működik, különös foglalkoztatási
szélsőségekre nemigen van példa. Arra
viszont igen, hogy az évek során jó néhány színész (hogy csak Tarján Györgyit
és Fazekas Istvánt említsem) több mint figyelemre méltó művészi fejlődésről tett
tanúbizonyságot.
Összegzés
A három színház a többit is reprezentálja,
így a náluk tapasztalható jelenségek többkevesebb módosulással vala-mennyire
érvényesek.
Ismerve a többi színház repertoárját és
működését, állíthatom: ahogy ez a zalaegerszegi, veszprémi és miskolci példából
is jól látható, nem igaz az, hogy a
színházak vészesen kommercializálódnak.
Legalábbis vidéken nem igaz. De az
igényes művészi munka nemcsak a darabválasztástól függ, s a megvalósításban
már bizony tapasztalhatók olyan jelenségek, amelyek az olcsóbb megoldásokat
részesítik előnyben. De az esetek többségében ez sem csak konjunkturális okokra
vezethető vissza, inkább az alkotók művészi tartásával, hitével van gyakran valami baj.
Ha röviden kell jellemeznem a három
színház munkáját korábbi működésükhöz,
illetve az egész színházi élethez viszonyítva, akkor a Petőfi Színházat erősen fejlődőnek, a Hevesi Sándor Színházat
stagnálónak, a miskolcit pedig viszszaeső
periódusban levőnek ítélem. S hogy mit
hoz a jövő? Ez aligha csak a színházak
szubjektív szándékain múlik majd.

GYENGE ZOLTÁN

Remények és történések
Szeged - 1988/89.
Nem kell éles elméjű ítésznek lenni ahhoz, hogy a Szegedi Nemzeti Színház
előadásait ismerő néző megállapíthassa: a
Ruszt előtti korszak mind szakmai, mind
színházvezetői szempontból vákuumot
teremtett, melyben csak egy volt biztos:
tovább már nem tartható. Ruszt József
nem ismeretlen a városban, hisz korábban
már - sajátosan „magyaros" elmeneteléig rendezett itt; ez az évad mégis teljesen új
helyzetet és kihívást jelentett számára. A
társulat jelentős része kicserélődött, új,
többnyire fiatal arcok jelentek meg a
színpadon. A színházzal szemben
várakozás érzékelhető, hisz a tét
mindenképpen nagy: „visszahódítani" a
korábbi idők színházelhagyóit. A kérdés
az, képes lesz-e egy minőségileg mást hozó színház megtalálni a kapcsolatot potenciális szellemi partnereivel, s ugyanakkor elszakadni a provinciális kötöttségektől. Képes lesz-e áttörni a közönyt, a
szinte hagyományosnak vehető tartózkodást, a „minden úgy jó, ahogy van"
szemléletet, új színfoltot hozni és szellemi
műhelyt teremteni?
Csak mellékesen jegyzem meg: e kérdések nem helyspecifikusak, a problémák,
melyekkel a színház küzd vagy meg
kellene küzdenie, sokkal szélesebb
spektrumot ölelnek fel, hisz „színháztalan" korszakok mindenhol voltak (vannak), s ezért a változás igénye a színház
organikus jellegéből következik. Van,
ahol a környezet kényszerít erre, van, ahol
az elviselhetetlen dilettantizmus, s
előfordul az is, hogy a minőségi igénytelenség ideig-óráig ellenáll ennek a folyamatnak. Jelen esetben valószínűleg
több tényező együtthatása hozta létre
Szegeden a légüres teret, s a változást már
egyre többen kívánták. A legfontosabb
feladat az évadban az autentikus léthelyzet
megteremtése volt, s hogy ez sikerült-e
vagy sem, az évad teljesítményeit ismerve
nehéz eldönteni. Ezért válaszra nem is
vállalkozhat senki, legfeljebb a válaszadás
irányát vázolhatja fel, reményeket
fogalmazhat
meg,
végérvé-nyes
következtetések levonása nélkül.

A szegedi színház a produkciók létrehozása mellett, de azok igényeit szem előtt
tartva, már a jelen évadban is több irányú
tevékenységet vállalt. Korábbi pró-

bálkozásait ismerve, nem meglepő, hogy
Ruszt József a rendezésekkel egyidejűleg
a színházat minden részletét érintően
kívánja „megszervezni". Mindez a
komplex színházépítés igényét jelenti.
Ennek egyik eleme a stúdió, ami azt mutatja, hogy ez a színház megpróbál önmagából építkezni, egy belső alkotó légkört teremteni, s nem hajlandó elfogadni a
„képezdék" transzmissziós szerepét. Igy
az alkotó és a befogadó közti távolságot is
fel kell oldania, hisz ha e koncepciót
következetesen végiggondoljuk, ez a
színház nem lehet voyeur-színház.
Feltehetően nem szükséges külön elemezni, hogy ez mennyire nehéz, és milyen
kevés sikerrel kecsegtet, de talán
szemléletet, intenciót maga az elgondolás
is kifejezhet. Ez nem megy kísérletezések,
félsikerek vagy esetleges kudarcok nélkül,
ám megnyilvánulásaiban egy lehetséges
eredmény előfeltételeként is felfogható.
Keresés a megtalálás reményében. Ezt
jelzi az idei évad a darab-választás
szempontjából is. Nem tudni, mennyi
ebben az esetlegesség, és mennyi az előre
kiszámított szándék, de egy közös jegy
megfigyelhető: mindegyik darab a ma
adott helyzetről szól, mai problémákkal
foglalkozik. (Ez persze ugyan-úgy lehet
hátrány, mint előny, ahogy azt az egyes
előadások példája is mutatja.)
A prózai darabok között több kortárs
darab is szerepelt, de a nem mai szerzők
művei is jelenkori értelmezést kaptak. Az
„Auftakt" - ha a Huzavonát nem
számítjuk - tulajdonképpen jól sikerült.
Szegeden hosszú idők óta az első igazán
kirobbanó siker a rendkívül profi módon
megoldott és igényes kivitelezésű musical,
a z Oliver volt. Ez az előadás inkább
populáris jellegű volt, míg az ezt követő
bemutatók (a V í g özvegy kivételével) a
közönség
meghatározott
rétegeit
vonzották. Az évad végi előadást leszámítva, orosz, lengyel és magyar szerzők
műveiről van szó, s ennek köszönhetően a
p o l i t i k u m központi helyet kapott - né-ha
intelligensen, közvetetten, esetenként
azonban zavaróan, direkten. Azok a
megformálások, amelyekben a politikum
volt a játékért, elérték céljukat, ott viszont,
ahol e viszony megfordult, a politikum
túlsúlyos elemmé vált, s éppen a színvonal
rovására. Lehet, hogy Európa e régióiban mint ahogy azt sokan állítják - a színház
nem
kerülheti
el
a
politizálást,
meggyőződésem szerint még-sem válhat a
direkt
és
aktuális
politikai
megnyilvánulások színterévé. A színház
egy minőségeket nivelláló korban a minőség felmutatásával politizáljon, s ne
áldozza fel azt az aktualitás oltárán. Az
előadásnak tehát azt a bizonyos mérté-

