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SZÁZÉVES A KECSKEMÉTI SZÍNHÁZ

nnep, amelyhez nincs fogható - találóan
így fogalmazta meg Goethe a színházi
elő-adás lényegét. Mára kezdete is
szertartás-szerű: kihunynak a nézőtéri

fények, fel-megy a függöny, s elhangzik az első
szó a színpadon. A közönség csendben figyeli a
színészek játékát, az előadás végén pedig
tapssal köszöni meg az élményt.

Talán ez az állandó áhítat, fennkölt hangulat az
oka annak, hogy a színház történetének jeles
évfordulóiról sohasem tudtak méltóképpen
megemlékezni. Hozzájárul ehhez az is, hogy a
színház a jelen művészete. Utólag az előadás
hangulatát felidézni, ugyanazt a katarzist átélni,
mint a nézőtéren - lehetetlen. A színházak alkal-
mi, ünnepi kiadványai ezért általában kudarcra
ítéltettek. A színház vezetői, színészei írhattak
emléksorokat, mesélhettek történeteket, válo-
gathattak a bemutatókról szóló írásokból, illuszt-
rálhatták őket metszetekkel és fényképekkel - a
publikum, ha hazafiúi lelkesedésében meg is
vásárolta ezeket az albumokat, nem olvasta s
nem őrizte meg őket.

Ezt tudva, a kecskeméti Katona József Színház
megnyitásának százéves évfordulójára megje-
lentetett 100 év Kecskeméten. Színházi képre-
gény '96 című kiadványnak már az ötlete is elis-
merésre méltó. A főszerkesztő, Karácsony Ág-
nes, a szerkesztők, Gyergyádesz László, Harsányi
Sulyom László, Perczel Enikő és Réczei Tamás és
a grafikai tervező, Sellyei Tamás Ottó hadat üzentek
a középszerűségnek és a szürkeségnek.

A könyv munkatársai ugyanazokat a forráso-
kat és dokumentumokat vették, vehették elő,
mint elődeik, s mégis egészen más lett munkájuk
eredménye. A régi fényképeket, színlapokat, pla-
kátokat, karikatúrákat, újságcikkeket és kritikákat
immár nem esztétikai, művelődéspolitikai és ide-
ológiai szempontok szerint kellett egymáshoz
illeszteniük - a színháztörténeti forrásokból az
olvasók szemével válogathattak.

A színházi törvénykönyvből nem azokat a cik-
kelyeket közölték, amelyek a színház hétköznapi
egyhangúságát szemléltetik, hanem olyanokat,
amelyek „privátok" számára a legizgalmasabbak:
„Sem próbákon, sem előadás alatt nem szabad
nőt ajkon csókolni, a csók csupán jelezendő.
Öleléskor figyelni kell, nehogy a nő keblét kézzel
érintse."

A színházi előadásokról írt egyhangú kritikák
idézgetése helyett is csupa-csupa jellemző érde-
kesség olvasható: előadás utána rajongók kifog-
ták Küry Klára kocsijából a lovakat, hogy maguk
húzzák azt. Nagy ovációkban részesítették Mari-
házyné Turchányi Olgát. Mi van a primadonna
ruhatárában? Miért nem lehet a színházat rende-
sen fűteni? Milyen baktériumok okozzák a szín-
házi lámpalázat? A kecskeméti színháznál két
hónap alatt két hektoliter bor és ötven kiló felvá-
gott fogyott el. Nem véletlenül írja a Kecskeméti

Lapok 1929-ben: „...a szereplők, akik étkeznek a
színpadon, mindannyian kifogástalanul megfe-
lelnek szerepüknek: mindannyian igen jól tudnak
enni és inni."

Mert a korabeli kecskeméti publikumot nem a
színigazgató ars poeticája érdekelte. A drámai
hős gondolataira, a hősnő szerepálmaira sem
volt kíváncsi. Helyette szenzációt várt, legyen az
bár csak helyi szenzáció! Jávor Pál vendégjáté-
kán, Hunyady Sándor Aranyifjú című darabjának
címszerepében bilincsben lépett színpadra.
Egyetlen színpadképes bilincs volt a városban,
azt is csak a kalapácsos gyilkos, Fischl Frigyes
kedvéért szerezték be. Jávor ezt az előkelő bilin-
cset kapta meg. Hiába, a színész hírneve ekkori-
ban a gyilkoséval vetekedett...

A könnyed hangvétel, az élvezetességre való
törekvés nem térítette el a szerzőket attól a
szándékuktól, hogy Kecskemét színháztörténetét
(is) áttekintsék. A vázat Joós Ferenc
monográfiája (A vándorszínészettől az állami
Színházig. Kecskemét színészetének krónikája.
Kecskemét, 1957) mellett azok a hírlapi
tudósítások adták, amelyek a megnyitásról, az új
színigazgató érkezéséről, a régi távozásáról
számolnak be. S mindig ott lüktet a háttérben a
magyar történelem. A millennium békeéveit
elhomályosító első világháború a
frontszínházzal. Az 1919-es tanácsköztársaság a
kommunizáló törekvésekkel. A trianoni béke. A
világgazdasági válság, amely kiürítette a színház
nézőterét. A jobbratolódás: 1933-ban felelőtlen
elemek tüntettek a nézőtéren, s Nyúl Lajos szí-
nész Feszty Árpád körképét, A
magyarok bejövetelét akarja be-mutatni tanító-
és levente szereplőkkel,
vérszerződéssel, lóáldozattal és
egyéb hatásos jelenetekkel. A
második világháború idején ismét
az üres nézőtér kísért.

Az 1945-ös korszakváltás a kötet
tematikájában is tükröződik. A
háborús pusztítás és a súlyos
infláció válságba sodorta a vidéki
színészetet; ekkor az anyagi
biztonságra való törekvés minden
mást háttérbe szorított. A koalíciós
időszakban még igyekeztek
megőrizni a színház szórakoztató
jellegét, így próbálták a kö-
zönséggel elhitetni, hogy tulaj-
donképpen semmi sem változott. A
színházrajongók újra lelkesed-
hettek a primadonnáért, a bonvi-
vánért, derülhettek a táncosko-
mikus bevált rögtönzésein, s mo-
solyoghattak a balettkar pikáns
szerelmi történetein. A túlzott po-
litizálás azonban, amely ebben a
korszakban az élet minden terü

letét áthatotta, a színházakban is megjelent, a
fordulat évét s az államosítást követően pedig
kizárólagossá vált. A színháznak mégis játszania
kellett - a színházi képregény különös fordulat-
hoz érkezett. A reflektorfényben fürdő, irigyelt
színházi világot nagy kíváncsisággal szemlélték
az emberek. Vágyaikat, álmaikat, eszményeiket
vélték megtalálni a sokszor valóban talmi csillo-
gásban. Az új rendszer azonban a hazugságot
hazugsággal helyettesítette. Munkaversenyre
hívták ki egymást a színészek, felajánlásokat tet-
tek, reformokat vezettek be a fodrászműhelyben,
az évad végén az, elvégzett feladatokat a terv-
számok tükrében elemezték. A kulturális forrada-
lom hajnalán különösen kiemelt feladatnak tekin-
tették a sztárkultusz felszámolását. Az újságok
színházi beszámolói bemutatókról írt kritikákká
zsugorodtak. Igy ez a fejezet óhatatlanul színte-
lenebb a kecskeméti albumban is - bár az olva-
sók nagy része éppen ebből az időből őriz sze-
mélyes élményeket.

A színház sikerek és bukások között működött
továbbra is, de megírni semmit sem lehetett,
hiszen a rendszer éppen a nyilvánosság teljes
kizárásán nyugodott. Ebben a helyzetben még
nagyobb szenzációként hatott az az emlékezetes
botrány, amelyet Jancsó Miklós, Hernádi Gyula
és Gyurkó László kecskeméti tevékenysége oko-
zott. A közelmúlt eseményeit tárgyszerűbben
mutatja be a kötet: minden igazgatóváltásról, a
színészház megépítéséről, a színházépület felújí-
tásáról, a bérletezésről is megemlékezik.
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Radó Vilmos, az örökös igazgató

A színház feladatának koronkénti változása, a
szervezeti formák átalakulása, a műsort alkotó
műfajok arányainak eltolódása, a kritikák, tudó-
sítások, interjúk hangvétele szemléletesen, min-
den okos összefoglalásnál hatásosabban rajzolja
meg a vidéki színjátszás elmúlt száz évének képét.

A kimerevített pózban, a műterem vagy a fény-
képész lámpájának vakító fényében pislogó szí-
nészek jellegtelen, sokszor semmitmondó felvé-
telei így egymás után sorakozva beszédesen val-
lanak a korról, amelyben születtek. A színházi
előadás rekonstruálásához ugyan elégtelenek: a
jelmezen és a díszleten kívül hamis rajtuk min-
den, a póz, a gesztus és a mosoly. A képek
dokumentumértékét némileg csökkenti az is,
hogy a képaláírás - jó esetben - csak a szerző
nevét, a mű címét, az előadás évét, a színészek
és a rendező nevét közli, s a szerepnevekkel adós
marad. Az újságcikkek lelőhelyének bibliográfiai
leírását is a túlzott tömörség jellemzi. Bár a széles
olvasóközönséget nem érdeklik a közelebbi ada-
tok, mégis fel kell tüntetni azokat, hogy a könyv
egyúttal a további kutatómunka forrásbázisa le-
hessen.

A számos kitűnő ötlet nem mindig párosult
következetes szakszerűséggel. A bevezetőt nem
követte több olyan összefoglaló rész, amely leg-
alább a legfontosabb történeti, politikai, színház-
történeti tendenciákat, szervezeti sajátosságo-
kat, a műsorpolitikai erővonalakat bemutatná. Az
pedig kifejezetten zavaró, hogy mai karikatúrákat
tördeltek például az 1930-as évek szövegei közé.
Bizony, a vidéki színészet forrásanyaga szegé-
nyes, de korabeli reklámok, plakátok és színlapok
közlésével elkerülhető lett volna a diszharmónia.

A 100 év Kecskeméten. Színházi képregény
'96 című kiadványt bátran nevezhetjük az elmúlt

A tervezőművész posztumusz önnekrológja - így
sűríthetnénk Fehér Miklós Álomvárás című
karcsú kötetének lényegét. A családtagok,
kollégák, barátok által válogatott írások, versek,
szakmai vallomások és novellák groteszk-
abszurdoid hangnemükkel olykor Örkény vagy
Beckett szellemét idézik. A Levél

hatvan év legszebb színházi albumának, amely a
nemzetközi könyvkiadásban is megállja a helyét.
Sőt már meg is állta, hiszen Újvidéken a XI.
Nemzetközi Színházi Könyv- és Folyóirat trien-
nálén a Szép Könyvek kategóriában bronzokleve-
let nyert.

Hirös Teátrum Alapítvány, Kecskemét, 1996

a halottkémemhez című írásban Fehér Miklós
mintegy leszögezi, hogy számára nem a biológiai
vég, hanem a kíváncsiság elapadásának pillanata
jelenti a halált; innen tessenek datálni minden
elmúlás utáni köz- vagy magánteendőt vele kap-
csolatban. A Néhai nekrológíróm emlékére című
abszurd elbeszélés pedig megcsipkedi a hivatal-

ból lesben álló, biankó nekrológokat előszer-
kesztgető újságírókat, s egy ilyen, bizonyára már
az övét is csiszolgató ismerős slapaj váratlan
halála alkalmából a szépítések, hazugságok nél-
küli elemzések, illetve pályaképek fontosságára
figyelmeztet.

„Fehér Miklós díszlettervező volt. A magyar
színházi élet utolsó harminc esztendejének meg-
határozó egyénisége. Sok színháznak, sok ren-
dezőnek dolgozott Magyarországon és a széles
nagyvilágban. A legkülönbözőbb műfajokban al-
kotott különlegeset, egyedit... Villamoson járt és
gyalogolt. Fáradhatatlanul. Otthona és a színház,
a különböző műhelyek között... Es sikerült min-
den próbán ott ülnie, finom megjegyzéseivel lé-
nyegbevágóan építette a készülő előadást..." Így
határozta meg a rendező-alkotótárs Horvai István
a kötet bemutatásakor a művész karakteré-nek
és pályájának jellemzőit. Eletében, de három éve
bekövetkezett váratlan, szinte észrevétlen
távozása óta is szerénysége, zárkózottsága kö-
vetkeztében valóban nehéz volt meghatározni
személyiségét. Nem csatlakozott soha semmiféle
érdekcsoporthoz, inkább arra törekedett, hogy
minél értékesebb színházi műhelyekhez kapcso-
lódhasson. Scenographia Hungarica- és PQ-kö-
tetekben, lexikonokban, különböző kiállítási
prospektusokban, füzetekben idővel egyre pon-
tosabb és objektívebb ismertetések, szócikkek
születtek róla, ám ezek vajmi keveset rögzíthettek
az alkotói pálya gondolati, érzelmi és művészi
kiteljesedéséről.

Érdekes és utólagosan eligazító szavakat ol-
vashatunk minderről a kötet Hogyan lettem dísz-
lettervező? című fejezetében: „Vagyis nem vé-
geztem el az Iparművészeti Főiskolát, ahol dísz-
lettervezőket oktatnak, mert amikor tanulhattam
volna, nem volt ilyen képzés. Bár kerülő úton
lettem díszlettervező... mégsem vagyok azono-
sítható azokkal az önjelölt tervezőkkel, akik távoli
kerülő utakon kerültek a szakmába." S aztán a
tervezővé való fejlődés stációi: „18 éves korom-
ban, még főiskolásként Jaschik Almosnál, a
Nemzeti Színház díszlettervezőjénél kezdtem ta-
nulni az alapokat. Innen az Atelier rajziskolába
kerültem, ahol grafikát tanultam. A felszabadulás
után ugyanitt folytattam..., majd a Másolópapír
Gyárban dolgoztam mint grafikus." 1946-tól egy
amatőr színjátszócsoportnak készített díszlete-
ket. Ezután szabadiskolai, főiskolai tanulmányok
következtek. A főiskolán a mozaik szakkal kiegé-
szített festő szakon tanult, s Fónyi Géza, Hincz
Gyula, Berény Róbert, Kmetty János, Barcsay
Jenő voltak a tanárai. A későbbiekben elhelyez-
kedési, megélhetési gondjai miatt kultúrotthont
igazgatott, képet másolt a Szépművészeti Múze-
umban, portrékat festett, sálakat, fényképet szí-
nezett, majd elment négy évre tanárnak. „Közben
állandóan kerestem a kapcsolatot a színházzal.
Minden megnézhető előadást... megnéztem, ta-
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