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-

ket kell megtalálnia, amellyel elkerülheti
az aránytévesztést. A teljesség és a részletes elemzés igénye nélkül nézzük, ez hol
és miként sikerült.
Az első értékelhető prózai bemutató, a
Mohács már felmutatott bizonyos jegyeket
a rendező föntebb vázolt koncepciójának
lényegéből. A darabválasztás itt biztosan
nem véletlen, hiszen Ruszt, saját bevallása
szerint is, régebben készül e rendezésre.
Mottó is lehetne: anno 1526 - anno 1956.
E párhuzam élménye jelenti a produkció
alaphangulatát. A néző tapasztalhatja,
hogy a rendezésben minden a helyén van,
az alkotó a színház technikai, szcenikai
előnyeit teljes egészében kihasználja, s
nem fukarkodik a festőien szép képi
megoldásokkal. A történelmi analógia nem
direkt, az egyes személyek konfliktusai és
cselekedetei mégis déjá vu élményként
hatnak. A kezdő kép hangeffektusainak
kivételével - tudniillik egy hosszú
géppisztolysorozat
fülszaggató
kattogásáról van szó, melynek mellőzése
csak használt volna az előadásnak nincsenek közvetlen át-hallások, cinkos
kikacsintások. Minden vörös színben úszik
(hisz ez a rendező sokat használt színe), a
szereplők mozgatása s egyáltalán az egész
produkció gördülékeny; a fény, a hang, a
díszlet elemei pontosan kiválasztottak, s
mégis, egy rövid pillanattól eltekintve, az
elképzelés megtörik a megvalósítás során,
nem tud igazán élővé, közvetlen élménynyé válni, a néző sokszor csak míves tablóként szemléli a jeleneteket. Felmerül
tehát a kérdés: miképpen lehetséges, hogy
a rendezői koncepció egy jól adaptálható
művel csak pillanatokra valósul meg?
Ennek egyetlen magyarázata a játék
töredezett, üres, hiteltelen jellegében
keresendő. A múltban megszokott manírok, unásig ismert gesztusok, a játék
lehetőségét felvállalni képtelen színészi
megoldások a rendezői elképzelés ellen
hatnak, illetve a rendezés sem tud velük
mit kezdeni. Ezért történhet az meg, hogy
egyes effektusokat (a nagyméretű kereszt
mozgatását vagy a mindent el-borító vörös
lepellel történő játékokat) erősebbnek,
érdekesebbnek találhatjuk, mint magát a
drámát. Egyetlen színházi-nak nevezhető
pillanat van csupán, s ez Ferdinánd és
Károly
jelenete.
Furcsa,
groteszk
megoldás, ironikus felhanggal, mely az
előadás többi részétől felfogásában és
frissességében is teljesen elüt. Komikus és
egyben tragikus ábrázolása annak, hogy
egy ország sorsa milyen szinten dől el, s
egyéni érdekek, ambíciók hogyan lehetnek
befolyással milliók életére. Parabolisztikus
ábrázolás, tele élet-tel, az alakítások a
színészeket és a ren

Ribakov: Az Arbat gyermekei (Szegedi Nemzeti Színház). Kaszás Géza, Kőszegi Ákos és Bobor György

dezőt egyaránt dicsérik. Háy Gyula darabja ezen a ponton tud igazán hatásossá
válni. A többi szín viszont tragikusan
üres; jobbára sematikus történelmi képeket láthatunk, amelyekben a színész
sem válhat meggyőzővé. Igy II. Lajos
(Bagó Bertalan) és Mária (Bede-Fazekas
Annamária) figurája is patetikus, s ezzel
együtt semmitmondó. Talán csak
Kanizsai Dorottya alakja tud „kilépni" e
festett világból, Barta Mária színészi jelenléte által.
Az előadás ezzel együtt már megmutat
valamit abból az igényből, melyet a
másik bemutató, Az Arbat gyermekei
csaknem teljesen kielégít. Épp ezért számos formai és tartalmi elem azonos a két
előadásban, a megvalósításban viszont
(az utóbbi előnyére) szerencsés aszimmetria jött létre. A regényből készült
dráma a kontrapunktos megoldásokra
épült. A játék egyik szintje így szerencsés
módon folytatja azt a stílust, mely az
előbbi produkció már említett jelenetében is felvillan. A rendezés (Ruszt József) itt sziporkázóan szellemes megoldásaival végig aktivizálni tudja a nézőt.
Sztálin ebből a közegből kiemelkedve
kapja meg igazi arcát, innen értelmezve
lesz alakja közvetlenül megfogható s
egyben egy formálódó mítosz része is. A
játéktér kialakítása is kedvez ezeknek a
jeleneteknek; a realizmus és a szürrealizmus világát idéző képek egyaránt megta

lálhatók, s a sodró erejű játék beteljesíti
azt az ígéretet, ami a Mohácsban már korábban megfogalmazódott.
Nem időrendi sorrendben következő,
ám jellegét tekintve hasonló, bár megjelenítésben viszont eltérő előadás a
Kafka-utánérzéseket fölsorakoztató Kornis Mihály-darab, a Büntetések. A produkció tulajdonképpen Kafka életén keresztül egyetlen nagy vízió egy végnapjait élő birodalom mindennapjairól.
Maga a darab, azzal együtt, hogy ellenérzéseket válthat ki, játékszituációkat sem
teremt igazán, így a rendező voltaképpen
csak a saját fantáziájára hagyatkozhat.
Megállapítható, hogy ez a fantázia igen
gazdag, a színház különböző elemeiből
képes egységet teremteni. Itt van a
Strauss-keringőre táncot lejtő „Kaiserstadt" az agg császár alakjával, aki mindentudó mosollyal, integetve fogadja
díszpáholyából a színházba belépő nézőt.
A monarchia hétköznapi életének minden
értéke és mocska Kafka törékeny alakján
keresztül vetül a kishivatalnokok szürke
világára. A játék a „Verwandlung"
érzéseit tükrözi: a születéstől egészen a
halál
pillanatáig
folytonos
„átváltozások" sorozata. A játéktér uniformizált (a nietzschei „Ein-Form" értelmében), egyenkalapokat viselő bürokratákkal van tele, míg a háttér az időnként
ijesztő színekben feltűnő roskatag kétfejű sas uralmát tükrözi; mindez így

együtt, egy letűnőben levő, hajdan nagy
birodalom atavisztikus jelképeként, a
közelgő kataklizmát sejteti. Ebben a közegben sajátos s a külvilág számára irritáló
színfolt a kistisztviselő képében létező
géniusz, aki saját bőrén érzi a legpontosabban, hogy milyen lét adatott e
„féreggé vált" világban az ember számára.
Hallgatása ezért a lényeget megértő zseni
hallgatása, aki számára az immanens lét
egy röpke pillanat csupán, hisz belső lénye
az eltűnőből a megmaradót őrzi meg, és
csak önmaga számára; ezért ítélheti
alkotásait is halálra. Égessétek el,
égessétek el - hangozhatna a végső
parancs; a véletlenszerű úgyis eltűnik, s
ami fontos, úgyis megmarad.
A legtisztábban élő és gondolkodó
ember paradigmatikus képe ez, mely saját
korán túlmutató érvénnyel jelenik meg a
mában, itt és most, ahol és amikor az
„alkotó már nem is olvas, csak ír"; ahol
életművek már huszonévesen elkészülnek
(s épp ezért húsz perc alatt ki is dobhatók);
ahol mindenki tanítani akar és senki sem
tanulni, ahol a külső világ elismerése fölé
nő önmagunk elismerésének, ahol kötetek
tömege jelenik meg anélkül, hogy verseket
olvashatnánk;
egyszóval,
ahol
az
extrovertált ki-

nyilatkoztatás elfeledteti az „én" belső
világát, elfeledteti a minőséget, s ahol
manapság maga Kafka is inkább csak hivatkozási alap. A kiszolgáltatottság és a
tudás felsőbbrendűségének ellentmondásait villantja fel az előadás, s jelzésszerűen (de mindenhol jelenvalóként) a
közvetlen létszféráról sem feledkezik el.
Ez a fajta színház végeredményében
ellentétes érzelmeket kelt. Hiányoznak a
dikciók, nincsenek konkrét szituációk,
inkább a monológ és a narráció szintjén
zajlik a játék. Ezt lehet szeretni vagy nem
szeretni, lehet intellektuális színháznak
felfogni, s mint ilyet elvetni, de közömbösnek maradni iránta kevésbé lehet.
Sokféle érzelmet indukál: rémítő, ám szép
színei a lét dionüszoszi képeit festik elénk,
míg
más
jelenetei
vulgárfreudista
értelmezéseikkel taszítanak. Az egész
előadás merő ambivalencia: szokatlan
játék kapcsolatok nélkül, különös beszéd
szavak nélkül, s talán nem véletlen (s ez
az előadás legnagyobb pozitívuma), hogy
a domináns elem az ízlésesen megválasztott zene. Éppen ezért egyéni alakításokat
értelmetlen lenne kiemelni. A darabbal
szemben számtalan kifogás emelhető, az
előadás pedig - s itt óhatatlanul
Kierkegaard szavai jutnak eszembe - an

Kornis Mihály: Büntetések (Szegedi Nemzeti Színház). Jelenet az előadásból

tipatizáló szimpátia és szimpatikus antipátia érzését kelti. Érzelmileg tehát sokféleképpen megközelíthető, s mégis színvonalas, értékes interpretáció, amely
részleteiben a Mohács és Az Arbat gyermekei legjobb megoldásait próbálja más
szinten alkalmazni. Hatását talán abból is
nyeri, hogy a zene és a kép egységes
elemmé áll össze; ami ebből némileg kiesik, az a szöveg, ez azonban végképp
nem írható a rendezés rovására.
Három előadás, három Ruszt-rendezés,
három színházi történés és minőség - ha
eltérő színvonalon is. Az évad terméke
azonban három másik produkció is,
melyek más rendezők gondolatiságát
tükrözik, és formailag is eltérnek az előzőektől mind színészi, mind színházi hatásban.
A minőség tekintetében is elsőként
említhető a Jan Głowacki színdarabjából
készült előadás, a Svábbogárvadászat;
rendezője Jordán Tamás. A mű bemutatója - miként Az Arbat gyermekei is magyarországi ősbemutató. A szereplők,
Janek (Jakab Tamás) és Anka (Szakács
Eszter) lengyel értelmiségiek, akik
Mrożek emigránsaihoz hasonlóan új életet
akarnak teremteni egy teljesen idegen
környezetben. A darab egy nagyon lé-

nyeges egzisztenciális élményt akar közvetíteni, a heideggeri értelemben vett
„otthontalanság" érzését. Két ember, két
alkotó (színész és író), akik eredeti létüktől
eltávolodva próbálják életüket egy más
szinten megszervezni. Nem véletlen, hogy
mindkét személy az alkotás-hoz s az
alkotáson belül is a nyelvhez kötött.
Megőrizhető-e önmaguk „én"-je egy
teljesen új léthelyzetben - teszi fel a kérdést
a darab, vagy „én"-t kell cserélnie annak,
aki létét akarja újraértelmezni? Magány,
kapcsolathiány (az egyetlen autentikus
kapcsolat jóformán csak az a svábbogár,
„aki" otthonosabban él az emberek
otthonában,
mint
saját
maguk),
kommunikációképtelenség, a tett totális
hiánya, reménnyel pótolt cselekvés. Ez
Głowacki darabja, ám hogy mi Jordán
Tamás rendezése, az előadásból alig derül
ki, mert amit az előadás mutat, az a darab
szövegéből is kiolvasható. Jordán semmit
sem tesz hozzá Głowacki gondolatához,
csak rendkívül szimpatikus módon
megpróbálja azt el-játszani. A darab erénye
(ha van) a játékból derüljön ki - mondhatná
a rendezés, s igaza is lenne, ha a játék ezt
teljesíteni tudná. A szereplők azonban, bár
sok mindenre alkalmasak, erre most kevésbé. Jakab Tamás a siker legcsekélyebb
reménye nélkül küszködik az író
szerepével, s talán nem is csak ő tehet arról,
hogy mindvégig abszolút hiteltelen marad.
Szakács Eszter alakjából ugyan-csak az
otthontalanságot megjelenítő alapélmény
hiányzik;
többféle
megoldással
próbálkozik,
eltérő
eredménnyel.
Könnyebb dolga van a két, hivatalnokot,
csavargót, cenzort egyszerre játszó színésznek (Kovács Zsolt, Hegedűs Zoltán);
az ő szerepük magától adja a könynyedebb
játék lehetőségét. Amerika - Európa, ott
svábbogár,
itt
csótány,
s
ami
összegzésképpen elmondható: mindkettő
otthonosabban érzi magát, mint az
önmagukat „domesztifikálni" képtelen
emberek.. S itt nem régiókról, nem politikáról (bár erre a rendezés egy-két helyen
rájátszik), hanem egyetemes emberi
létélményről vagy annak hiányáról van szó,
mely egy amerikairól Európában ugyanúgy
elmondható, mint egy lengyel-ről vagy
magyarról az „új világ" földjén. Hiába, nem
lehet ugyanolyan verset írni a Visztula
vagy a Maros partján, mint Manhattan vagy
Zürich
bérházaiban;
az
egyénnek
öltönyével együtt „én"-t is kell váltania (ha
ugyan képes erre). Dilemma, örök kérdés,
melyből ha egy előadás valamit fel tud
mutatni, már nem volt hiábavaló.
Ha ezt a produkciót az előzőekben
említett három rendezés mellé állítjuk,

Głowacki: Svábbogárvadászat (Szegedi Nemzeti Színház). Szakács Eszter, Jakab Tamás és Kovács Zsolt
(Keleti Éva felvételei)

úgy - érzésem szerint - gondolatiságát
illetően csatlakoztatható hozzájuk, s a
megvalósítás színvonala sem tér el lényegesen tőlük. Más azonban a helyzet az
évad további két előadásával: A kőszívű
ember fiaival és az Antigonéval.
Az előbbiről egészen röviden. Vélhetőleg az alkalom szülte a próbálkozást,
hisz ez az átdolgozás kifejezetten március
15-érc készült. Gesztusként értékelhető,
színházként csak fenntartásokkal, ám itt a
gesztus és a színház még nem válik cl
annyira egymástól, mint az utol-só
bemutatónál. A rendezés történelmi
állóképeket rajzol, helyenként romantikus
jelenetekkel (például Plankenhorsték
bálja), máshol jelzésszerűen (például a
csatajelenetek), s nem képes mindig a
kettő koegzisztenciáját megteremteni. A
szereplőket e színekben helyenként
meglepően ügyesen mozgatja, míg máshol
az a néző érzése, hogy nem tud mit
kezdeni velük. Petőfi- és Jókai-szövegek,
dalok, táncok, könnyed derű és
méltóságteljes megilletődöttség keverednek az előadásban, amely sem a regényt nem tudja igazán visszaadni, sem
mást nem tud nyújtani helyette. Korcsmáros György nem mond újat ebből az
alkalomból, ám nem is vezet félre senkit;
az előadás korrekt, de nem hiszem, hogy
„örökérvényűvé" válhatnék.
Ha eddig - főként a Ruszt-rendezéseket
tekintve - egy új minőség megteremtésének a lehetőségéről beszéltünk, szól-ni
kell az évad balfogásáról, az Antigo néról
is (rendezte: Kováts Kristóf). Újra egy
alkalom, újra egy próbálkozás. Június 16.
- a „temetetlen holtak" újratemetése, a
sors kataklizmájában az események
újragondolása s talán egy más-fajta
szemlélet kezdete. Alkalom, mely-

ről szólni lehet politikai nagygyűlésen, s
szólni lehet színházban is. Ám ha a színház egy politikai gyűlés színvonalát sem
éri el, ott már alapvető baj van.
Kezdjük a darabválasztással. Szophoklész: Antigoné. Miért éppen ez, s miért
éppen így? Az első kérdésre a válasz a
párhuzam: mindkettőben vannak holtak,
akiket egy külső szándék „jóvoltából" nem
lehet eltemetni, sőt még emléküket is el
kellene feledni. A darabválasztás eddig
tehát érthető. Sokkal problematikusabb
azonban a hogyan kérdése. Röviden csak
annyit: ma tulajdonképpen kétféle antik
adaptáció létezik. Az egyik a puszta
szövegfelmondásra épít, szavaltat; ez a
színházi panoptikum világa, s nem élő
színház. (Szerencsére ilyet manapság már
alig látni.) A másik az „aktuális" görög
színház, amely „kor-szerűségét" azzal éri
el, hogy a pillanatnyi politikai hangulathoz
kötődik, s mindig az „aktuális" célnak
megfelelően modernizálja a darabot. Az
ötvenes évek traktoroslánya jól ismert
fogalom; mi sem lenne borzalmasabb,
mintha a szín-ház ürügyén manapság az
akkori sematizmusnak egy ellenkező
előjelű formája jönne létre. Amilyen
ostoba, leegyszerűsített, sőt primitív volt az
a „népszín-ház", ugyanilyen jelzőkkel
illethető e másik is. A szegedi Antigoné
pedig nagy lépés e második „színház" felé.
Nézzük hát röviden az előadás eseményeit.
Antigoné az első „alternatív" - tudhatjuk
meg a rendezés jóvoltából -, aki szembe
mer szállni Kreón restaurált hatalmi gépezetével, el akarja temetni azt, akit nem
szabad. A díszlet, a jelmez és a környezet e
„gondolatnak" megfelelő. Kreón jól szabott
öltönyben hirdeti igéjét, miközben
munkásfiúk és munkáslá-

nyok kalapáccsal a kezükben építik a
„szebb jövőt" a budapesti pártszékházat
szimbolizáló háttérdíszlet előtt. (A végén,
elérkezve az arisztotelészi „drámai
katarzishoz", az utolsó jelenetben a pártszékház összeomlik.) Mindezek alatt
Antigoné a 301-es parcella kövei között
bukdácsolva fejti ki antitotalitáriánus nézetét. Az egész így együtt, az antik hexameterekkel vegyítve, szörnyűséges zagyvaság, ijesztő antiszínház. A szereplők
talán maguk is érzik e helyzet képtelenségét, mert kritikán aluli színészi teljesítményt nyújtanak.
Nietzsche írja, hogy ha a kései utód
csak a szövegből indul ki, a görög színházból vajmi keveset érthet meg, így a
görög sorstragédiák előadása önmagában
véve is több mint problematikus. E
probléma feloldásának aktuálpolitikai
jellegű kísérlete vakvágány, zsákutca.

Ha az évad egészét nézzük, megállapítható, hogy kezdeményeiben - a korábbihoz képest - új színházi forma kezd
körvonalazódni, amely remélhetőleg elsősorban a minőségre koncentrál, s előbbutóbb feltehetően megtalálja érintkezési
pontjait az általa toborzott közönséggel is.
Ez a színház nem kevesebbet vállal, mint
egy komplex szervezési folyamatot, egy
új struktúra kiépítését s ezzel együtt
igényes produkciók létrehozását. Ahogy
mások is leírták már Szegeddel kapcsolatban: az egyes megnyilvánulások mindenképpen reménykeltők, s talán egy
hosszabb távú elképzelés első mozzanataiként is értékelhetők.
Két dolgot kell végül még megjegyezni. Az egyik: e színház - mert vannak erre
utaló jelek, ahogyan az előzőekből is
kiderült - remélhetőleg nem lesz a
partikularitás, a provinciális aktualitás, a
közvetlen politikum színtere. A másik
inkább kérdés: vajon lesznek-e rendezők,
akik nemcsak vendégként működnek majd
közre a színházban? Hiszen, ahogy ez az
évad folyamán is kiderült, az értékelhető
produkciók vagy Ruszt József nevéhez
fűződnek,
vagy
vendégrendezések,
amelyek Jordán Tamás munkája kivételével, mintha szemléletükben és színházfelfogásukban egészen távol állnának
egymástól. Egy rendező ugyanis nehezen
fog pusztán önmagára hagyatkozva színházat létrehozni, mert a színház, bár az
egyént célozza meg, mégis kollektív tevékenység eredménye, s a kollektivitás itt
önálló társakat jelent az alkotás folyamatában. Ez Szegeden még hiányzik, s
e hiány - félő - mindennemű értelmes
szándék csődjét jelentheti.

GÁBOR ISTVÁN

Mulattatni sem tilos
A Vidám Színpad elmúlt évadjáról

Az 1988/89-es szezonban a Vidám Színpad két bohózatot mutatott be. Vinkó
József Justitia kombinéban című darabja
és Ray Cooney Délután a legjobb című
játéka mellett úgynevezett nyári, zenés
bolondozást adott elő a többértelmű Volt
egyszer egy Wadkelet címmel. A Kis
Színházban a spanyol Alfonso Paso Ön is
lehet gyilkos! című bűnügyi vígjátékát
adták elő. A tavalyi évadról és a nyári
szezonban a Hild-udvarból áthozták a Hol
a határ? című kabarét, ez azonban közben
annyi változáson ment át - e mű-faj
naprakész követelményének megfelelően
-, hogy korábbi megállapításaimat nem
szívesen osztanám meg majd' egy
esztendő elteltével az olvasóval. Nem
titkolom: jól megfontolt óvatosságból is
teszem. Ha a kormány néhány hét vagy
néhány nap alatt változtatni képes
álláspontján, én miért álljak ki korábbi
véleményem mellett?
Hennequin és Veber darabjából merítette ötletét Vinkó József, amikor meg-írta
Justitia kombinéban című bohózatát. A
mű eredetije - francia műről lévén szó Párizsban játszódik, Vinkó azonban áttette
a helyszínt egy vidéki megye-székhelyre
és a magyar fővárosba. A francia darab
bemutatójáról főképpen Kosztolányi
Dezső kritikájából tudunk: 1913-ban Az
elnökné címmel a Vígszín-házban kapott
színpadot.
Vinkó József ügyesen honosította hazai
tájakra a francia bohózatot és a pikáns
szituációkat, például az igazságügyi
miniszter szobájában játszódókat kabaréelemekkel tűzdelte meg. A nőrajongó
miniszter gáláns alkalmi kalandja a bártáncosnővel, akit a bíró hitvesének néz,
alkalmat ad politikai kiszólásokra is. Miután véletlen vidéki flörtjét folytatni kívánja a fővárosban is, ezért a férjnek hitt
bírót a miniszter mind magasabb beosztásba helyezi. Ez a fajta protekcionizmus jó lehetőséget kínál a szerzőnek és a
színháznak, hogy korunk visszásságait is
kinevettesse. Meglehet, ez utalások nem
erősebbek és nem bátrabbak, mint amilyeneket ezen a helyen, illetve a Mikroszkóp Színpadon, a rádióban vagy a
televízióban megszoktunk. A darab azonban a nézőnek újfent megszerzi azt az
elégtételt, hogy ezúttal is jól beolvasnak
néhány, az Eötvös József ábrázolta feudális uraknál is elszántabb vezetőnek és

mögöttük annak a rendnek, amely ezt
lehetővé tette.
Pusztán Kosztolányi leírásából ismervén az eredeti francia művet, csupán sejteni lehet, hogy a magyar szerző inkább az
alapötletet és annak frivol helyzeteit
mentette át hazai színpadra, egyébként
helybéli ismereteire és tapasztalataira támaszkodott. Bármilyen ügyesen bonyolítja
is azonban Vinkó József a darabot, meg
kell jegyezni, hogy bizonyos logikátlanságokat a legszélsőségesebb elemekre támaszkodó bohózat is nehezen
visel el. Az például aligha képzelhető el a
mi vidéki, uram-bátyámos, olykor félfeudálisnak tetsző világunkban, hogy egy
miniszter ne kapjon szállást, érkezzék bár
az éjszaka kellős közepén.
Jobbára színpadtechnikai - lehetőleg egy
helyszínen játszódjék a cselekmény
nagyobb része - és nem dramaturgiai
okokkal magyarázható, hogy a vidéki után
a budapesti légyott, a többszörös vetkőzés
abban a miniszteri szobában zajlik, ahová
szabad bejárása van nem-csak a személyi
titkárnak, hanem a nyomorúságos sorsú
kistisztviselőnek, de még a takarítónőnek
is. Honi viszonyaink ismeretében az is
valószínűtlen, hogy a miniszter titkára
nyíltan intrikál főnöke ellen; nincs olyan
lakájtípus,
aki
ezt
zavartalanul
megtehetné, talán csak a mű eredeti
helyszínén, Párizsban vagy más nyugati
demokráciában. De még abban sem
vagyok biztos, hogy e nyílt lázadás akár
ott is hiteles lenne.
Tudom, szőrszálhasogatásnak tetszik e
logikátlanságok fölemlegetése, ám jobbára
a nézők érdekében teszem ezeket szóvá,
nehogy bárki úgy érezze: őt olyan
tapasztalatlan fajankónak tekintik, aki
tudatlanságában mindezt könynyedén
elhiszi. Még ha bohózatról van is szó,
annak sem szabad nélkülöznie a valóság
legfőbb elemeit. Ezzel együtt is jól
szerkesztett, szarkasztikusan gunyoros
hangvételű darab a Justitia kombinéban,
amely, címéhez igazodva, néhány szereplőt ez intim ruházatban mutat be. Nem
biztos, hogy mindegyikük kellemes
látványt kínál neglizsében, de ez már
színházvezetési és rendezői kérdés,
amelyre még visszatérek.
Számtalan elődje van Ray Cooney
Délután a legjobb című bohózatának;
Feydeau-nak például e témában is rengeteg követője akadt. Miután e beszámoló
nem
vállalkozhat
színháztörténeti
oknyomozásra, ezért szükségtelennek
tetszik fölsorolni mindazokat a hazai és
külföldi szerzőket, akik ennél a bohózatnál jobbakat írtak - az élet pedig sokkal
cifrábbakat is produkál, gondoljunk csak a
nevezetes Profumo-ügyre. Az

