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ÚJ ÚJ SZÍNHÁZ
a a régi Új Színházról elhíresült mondat
úgy hangzott, hogy „nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket", akkor az új Új
Színház fél évada után esedékes kérdés,

hogy „milyen reményekkel indul".
Mindenekelőtt egy új befogadószínház remé-

nyével. Ez nem minősítés, hanem tény. Az állan-
dó társulat státusa ugyanis nem akkor szűnik
meg, ha egy színház nem színházi rendezvények-
nek adja át a színpadát pénzkeresés céljából (ezt
a régi Új Színház is megtette, legföljebb jóval
ritkábban), vagy ha máshol létrejött produkció-
kat épít be a repertoárjába (a Kelemen László
Színkör kész előadásai nyilvánvalóan a repertoár
gyors feltöltését szolgálták), hanem akkor, ha a
társulat nem társulatként, nem önmagát távlat-
teremtő szakmai célkitűzések érdekében szerve-
ző és következetes művészi elképzelések szerint
irányított közösségként működik. Enélkül nem
lehet egy színháznak arculata, nem teremthet
viszonyt saját műhelymunkájával és esztétikai
eszményével, nem ellenőrizheti a társulatépítés
belső és a közönségkapcsolatok külső fejlődését
- azon egyszerű oknál fogva, hogy mindehhez
olyan értékrend szükségeltetik, melyet rendezők,
tervezők, dramaturgok és a társulat közösen ha-
tároznak meg.

Márpedig az Új Színház új vezetősége szellemi
arculatot meghatározó saját rendezők, tervezők,
dramaturgok nélkül dolgozik, aminek a következ-
ményeként- nyolc bemutató után - nemcsak az

FÉL ÉVAD KÖZJÁTÉK
arculatteremtő vendégművészek meghívásából
fakadó szándék tűnik esetlegesnek, hanem maga
a társulat is mintegy vendégként van jelen a
színházban. Együttes építő vagy tágabb
értelem-ben vett művészi célkitűzésnek nincs
nyoma; a produkciók egymásutánja tipikus
befogadó-színházi szisztémára vall. Ennek
legszembetűnőbb jele a Kelemen László Színkör
két korábbi, az előző évadban bemutatott
produkciójának befogadása, s egy harmadik, ami
nem önmagában, hanem a sajátos „társulat a
társulatban" helyzet miatt nevezhető
aggályosnak, s a jelek szerint árulkodó etikai és
esztétikai következményekkel jár.

Ezek számbavétele előtt azonban érdemes
szemügyre venni az „alaptársulat" két nagyszín-
házi bemutatóját, mert vélhetően ezekben tette le
névjegyét az új vezetés, ezekben jelöli ki az irányt,
amely felé haladni akar. (A stúdiószínpad eIső fél
évada ebből a szempontból elemezhetetlen. Ör-
kény Tótékja befogadott és félresikerült produk-
ció, A sisakkészítő gyönyörű felesége mint Ha-
lász Péter-vendégshow érdekes, amelynek játsz-
hatósága a színész-rendező megszakított világ-
utazásainak függvénye, egyedül a Gyöngéd bar-
bárok értékelhető a színház alapkarakterének
szemszögéből, de róla sem mondható el sokkal
több annál, hogy a színészek „lejárják" a darabot,
anélkül, hogy megkísértenék Hrabal szellemét.)
Cocteau Rettenetes szülők és Marlowe Doktor
Faustus című színművéről van szó. Az előbbi

még a múlt évadban bekövetkezett
vezetőségváltozást követő gyors
bemutatókényszer eredménye, az utóbbi az új
szezon első, reprezentatív premierje.

A Cocteau-előadás létrejöttében föltehetően
döntő tényező volt, hogy kevés szereplős, vi-
szonylag könnyen kiosztható és mutatósnak lát-
szó szerepeket kínálta társulat el nem szerződött
tagjainak, elsősorban Takács Katalinnak. Más
nemigen hozható föl a mentségére. A darab a
legrosszabb korban van; hatvanéves. Még nem
klasszikus, és már nem modern; klasszikus soha
nem lesz, s ha egykor netán megcélozta a „mo-
dernnek lenni mindenestől" eszményét, időköz-
ben belehullott a „mindenestől elavult" kategó-
riájába. A polgári család melodrámájának nincs
kapcsolódási pontja napjainkhoz; akkor sem len-
ne, ha az előadás (a szerző szándékától nem
függetlenül) kiélezte volna a szatíra vagy akár a
bohózati szélsőség felé. Ennek azonban nincs
nyoma.

Ács János a lehető legkonvencionálisabb kö-
zépfajú színműként, stílustalan unalommal ren-
dezte meg. Az előadásból nem derült ki, mi kö-
zünk a cukorbeteg, hisztérikus mama szuicid
hajlamához és szeretetzsarolásához, feminin fiacs-
kájának Ödipusz-komplexussal árnyalt anyafüg-

Helyey László (Mefistophilis) a Doktor Faus-
tusban
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Egri Márta (Léonie) és Takács Katalin
(Yvonne) a Rettenetes szülőkben

gőségéhez, az apa kettős szerelmi kitartásához
(kitart egy fiatal lány mellett, akit a fia tart ki az ő
pénzén), a lány szende ártatlanságba oltott hezi-
tálásához kettőjük között, a rendmániás nagynéni
megtévesztő intrikáihoz, az egész modoros
érzelmi katyvaszhoz, amely nemcsak a szellemi
kalandot nélkülözi, hanem a használható drámai
formát is.

Ha a repríz a Várkonyi-féle Művész Színház
feltámasztására szánt kísérlet volt az eredeti
helyszínen - ott játszották a darabot 1945-ben -,
akkor látványosan bebizonyosodott, milyen tá-
volra kerültünk az úgynevezett polgári színháztól,
magától a polgári mentalitástól (még az ironikus
rálátás lehetőségét is elvesztve). Egyedül Takács
Katalin próbálkozott önálló pastiche-sal
(stílusutánzattal), a többiek, Helyey László, Egri
Márta, Horváth Virgil, Szalay Mariann látványo-
san és magukra hagyatva unatkoztak az áporo-
dott levegőben.

A helyzet paradoxona, hogy az Új Színház épp a
polgári drámát és a polgári színházat megújító
Pirandello-remek, a Hat szereplő szerzőt keres
helyett mutatta be a csökött Cocteau-t.

Marlowe Doktor Faustusa minden fölújításán a
Nagy Világszínházat ígéri. Ebből a méregdrága
előadásból nemcsak az Új Színház, hanem az
utóbbi idők fővárosi repertoárjának legnagyobb
bukása lett; két hónap után levették a műsorról,
összesen kilencszer ment. Sorsa nem a bemuta-
tón, hanem a szereposztáskor pecsételődött meg;
abban a pillanatban, amikor Csiszár Imre Derzsi
Jánost választotta címszereplőnek. Ez a
választás szakmailag nehezen védhető; Derzsi
kitűnő karakterszínész, de az intellektuális ripők
Faustus doktor szerepére alkalmatlan, legalábbis
abban a gyerekszínházi változatban, amit Csiszár
a deszkákra képzelt.

Már a nyitójelenet komikus hatást keltett, ahogy
a könyvtári lomtalanításkor nemcsak a
kiselejtezendő latin tomusoknak, hanem a latin
nyelvnek is neki kellett veselkednie (utóbbinak
reménytelenül). Faustus mint segédkönyvtárnoki
Muszkli Miska nem a legszerencsésebb kiin-
dulópont a szerep szellemi horizontjának és esz-
ménykereső nihilizmusának megragadásához.
Derzsi egyhangú lamentálását amúgy is elnyomta
a füstködbe burkolt masinéria, a rugóra járó,
Kemény Henrik bábszínházára emlékeztető an-
gyalokkal és a harminc évvel ezelőtti vasárnapi

Jelenet a Jubileumból
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gyerekmatinék szereplőgárdájának romlatlan
amatőrségével. Nehéz azzal a Faustus-előadás-
sal mit kezdeni, amelyben a mágikus doktor
intim nemi aktusba merül az általa árnykép-ként
fölidézett Szép Helénával. Elég, ha regisztráljuk
az elemzési küszöb alatt maradt produkció
kudarcát - a többit elvégezte a közönség és az
idő.

Ha Marlowe megbukott is, Csehov, Goldoni és
Cervantes sikert aratott a nagyszínpadon, je-
gyezhetné föl az első fél évad szűkszavú króniká-
ja. A nevek fényesek, a kép csalóka. A Kelemen
László Színkör jeles színészegyéniségekből áll,
örülnünk kell, hogy tető került a fejük fölé; ám a
kétségtelen közönségsiker mögé nézve, az ered-
mény nem egészen megnyugtató.

A Jubileum címmel játszott Csehov-egyfelvo-
násosokat és Goldoni vígjátékát, A chioggiai
csetepatét korábban hozta létre a hontalan
társulat,

a Dunaújvárosi Bemutatószínpaddal, illetve a
Szolnoki Szigligeti Színházzal közösen; az előbbit
Valló Péter, az utóbbit Taub János rendezte. A
három Cervantes-közjátékot összefogó Szószá-
tyárokat ugyancsak Valló állította színpadra, már
az Új Színházban, de szintén dunaújvárosi kop-
rodukcióban. A három bemutató helyi értéke
egyenként más, mint „összesítve". A korai Cse-
hov-egyfelvonásosok közismertek; kisplasztikák
vagy ujjgyakorlatok, melyekben a szerző pom-
pás novellisztikájának karaktereivel nemesítette
meg a bohózati technikát. A regényíró- és költő-
nagymester Cervantes a középkori spanyol
entermés (közjáték) műfajának kismestere; a vá-
sári, népi humorral szőtt, csattanós anekdoták
pompás jellemrajz-miniatúrákat sorakoztatnak
föl. A Goldoni-vígjáték szintén etűdök füzéréből
áll, csakhogy az életszerű, lírai történetet a sze-
replők közötti komplex kapcsolatrendszer foglal-

Derzsi János (Vladimir) a Gyöngéd barbárok-
ban

ja egységes drámai struktúrába. És ne felejtsük:
az előző két esettől eltérően főműről van szó.

A három bemutató meglepő módon homoge-
nizálódott az Új Színházban. A Jubileum és A
chioggiai csetepaté szcenikája a szállíthatóság
követelményére épül, az előbbi néhány egyszerű
díszletelemet variál, az utóbbi üres színpadon
játszódik, és kellék gyanánt csupán székeket
használ föl. A Szószátyárok is befogadásra ké-
szült; a mozgatható-hajtogatható reluxa-paravá-
nokkal kiképzett, árnyjátékkal megbolondított tér
alapelve szintén az egyszerűsítő stilizáció. A tér
erőteljesen meghatározza a játékstílust. A két
Valló-rendezés két szélsőség felől közelít egy-
máshoz, és csaknem „összeér". A Csehov-dara-
bok vígjátéki hangulata éppúgy kitágul a bohó-
zatig, mint a Cervantes-közjátékok pajzán, élet-
erős vásáriassága. Csehovnál a Leánykérés, Cer-

vantesnál A csodabarlang megy a legmesszebb
ezen az úton, gyakorlatilag nincs különbség a két
darab burleszk-bohócériáig, kabaré-karikatúráig
elvitt stílusa között. Időnként megjelenik a pszi-
chologizáló vígjátéki etűd maradványa (A
medvében) vagy a lirizálás és a frivolitás (A
szerelem-féltő aggastyán című Cervantes-
jelenetben), de az alapvonás az elrajzolt
groteszk, ami kissé „általános stílusnak" hat,
noha megteremti a különböző korokból
származó két drámai trió köz-fogyasztásra
alkalmas „középarányosát".

Más a helyzet A chioggiai csetepaté esetében.
Taub elejti a lírai realista komédiát, a díszlettel és
a kellékekkel együtt kisöpri az atmoszférát, a
mesét, a lélektant, a karakterizálást - bevezeti
helyettük a stilizált gesztusokon, koreográfián,
játékos beszéd- és mozgáskompozíción alapuló
csoportszínházat. (Néhány éve hasonló módon
rendezte meg Rudolf Péter A legyező című
Goldoni-vígjátékot a Pesti Színházban.) A darab
ezáltal karneváli maszkajátékká egyszerűsödik,
amelyben a hiányzó tárgyakat és effektusokat a
színész helyettesíti, illetve állítja elő a maga sajá-
tos „biomechanikájával". A szereplők nem létező
poharakból isznak nem létező bort, kezük kecses
koreográfiájával és csettintgetéssel illusztrálják a
csipkeverést - egyébként ez az előadás legked-
vesebb kitalációja -, eljátsszák az ajtónyitást és
az ajtó nyikorgását, s a legkülönösebb fiziológiai
megnyilvánulásokkal, hangutánzással és testkul-
túrával, meghangszerelt nevetésekkel, hang- és
gesztuspantomimmal jelenítik meg a láthatatlant.

Mindez nem új, hasonló eszközöket máskor
és máshol is láthattunk, ami nem von le a rende-
zői és a színészi technika értékéből. Csak az a baj,
hogy negyedórai élvezet elteltével minden ismét-
lődík, s egy idő után hiányozni kezdenek a darab
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egyéni karakterei, a bájos, ironikus, finom hu-
morral, lírával átszőtt helyzetek, amelyek - hála
Goldoni zseniális megfigyeléseinek - gazdagon
mintázott életszőttest terítenek ki. Fokozatosan
eltűnik Goldoni, és fokozatosan előtűnik Taub,
szövegfordításának nyerseségeivel és durvasá-
gaival, előadásmódjának agresszív előírásaival
és leegyszerűsítéseivel. A kezdeti játékos panto-
mimból fölébredve elönti a színpadot a nyelvi és a
gesztikus vulgarizmus, megjelenik az altesti
humor legalpáribb formája, elszaporodnak a má-
sodlagos nemi jelleget kidomborító, valamint a
négybetűs szavak. Amikor már tucatszor sütötték
el a színészek a „megette a tökét", a „forró a
tököm" és a „valagba rúglak" típusú szellemes
fordulatokat, s túl vagyunk azon, hogy ami Gol-
doninál női kacérság, az Taubnál melltapenolás,
akkor még az is kiderül, hogy az egyik szereplő
kilép a pártból, átül a függetlenekhez, az udvarló
jegyző pedig az alapítványából támogatja a meg-
hódítandó lányt. Itt már komoly baj van a jó
ízléssel, túl azon, hogy Goldoni ennél azért sok-
szorosan jobb.

Goldoninál minden árnyalt és emberi; a kacér-
ság, a magakellető illegetés, a kivagyi ugrabugra,
a krakélerkedés. Taubnál minden bábszerű, dur-
va, agresszív lesz, más szóval dehumanizálódik.
Goldoni nem a legmegfelelőbb szerző világunk
primitivizálódásának bizonyítására. Ha a chiog-
giai összezördülések és kibékülések emberi rítu-
sa helyett erőszakolt, vicces, röhögtető gegpa-
rádét kapunk, s a darab szeretetre méltó, esendő
szereplőiből kellemetlen bunkók lesznek, akkor
meg kell kérdezni, honnan a lesajnáló, cinikus
felsőbbrendűség-tudat, amely megengedi ma-
gának ezt a goldonitlanítást. Miért kell bornírt
közhelyekhez az olasz zseni lírai eleganciája?
Miért válik malacvisítássá a költői polifónia? Mi-
ért összetéveszthető a viccelődés és a humor?
Miért kell regisztrálnunk, hogy ennyivel alanta-
sabbak vagyunk, minta régiek?

Ami komoly aggodalomra ad okot, az a Kele-
men László Színkör színészeinek állapota - ez
szimptomatikus a szóban forgó három előadás
tükrében. Annál inkább, mert kivételes képessé-
gű, erős személyiségű, tehetséges színészekről
van szó. Sztárokról, akik e három új színházi
produkcióban is fergeteges sikert aratnak.
Mondhatni, hozzászoktak a sikerhez, a létele-
mükké vált (a szó kettős értelmében, hiszen
nincs mögöttük létfenntartó kőszínházi struktú-
ra). Már a Művész Színházban látható volt (az
ottani társulat felét adták, a másik fele egy ideig
Thália Társaság néven működött), hogy meg-
sínylik a folyamatos és koncepciózus rendezői

Az őrnagy: Magyar Attila (Tóték)

felügyelet hiányát. Jelentős egyéniségek össze-
tartó szellem, színházi tartalom és csapatmunka
nélkül - ez volt a Művész Színház. Jelentős ön-
bizalom és öntudat - tartás nélkül. A Művész
Színházat művészi értelemben az ítélte halálra - s
ezen nem változtatott volna, ha további három-
négy-öt vagy akár tíz évig együtt maradhattak

volna, mert az a alakoncepcióba volt kódolva a
félelem a szellemi arculattal rendelkező, társulat-
építésre képes rendezőegyéniségektől -, hogy a
szűk látókörű művészeti vezetés horizontja csak
az anyagiakban megfogalmazható kiváltságok
deklarálásáig terjedt, de képtelen volt olyan szak-
mai és művészi célokat fölfesteni a horizontra,
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amelyeket az anyagiakon vagy a „lebonyolítá-
son" túl látó, kivételes formátumú rendezők tud-
nak kijelölni. (Persze, elfogadom a kérdést: há-
nyan vannak ilyen rendezők?)

Mára Művész, majd a Thália Színházban sem
tudták megközelíteni a társulat sztárjai korábbi
legjobbjukat. Hol volt Gáspár Sándor Schwajda
Csodájában nyújtott alakításától? Eperjes a
Coriolanus Aufidiusától, Nagy-Kálózy Eszter
Desdemonától vagy a Sirály Nyinájától? A Mű-
vész és a Thália Színházban hiányoztak a tartal-
mas feladatok, és hiányzott a műhelymunka,
amely követelményt és kontrollt állított volna a
színészek elé. Ez a kivételesen tehetséges társa-
ság a csapni való menedzselés következtében
fokozatosan belecsúszott az üres sztárságba.

Magukra maradván, tovább nőtt a színészi
tartalmak kiüresedésének és a technika uralko

dóvá válásának veszélye, ami, merem mondani,
a társulat jövője szempontjából ritka szerencse-
ként az Új Színházban kendőzetlenül látható. A
társulat - bármely komoly társulat - életében
talán háromévente egyszer, lazításként, üdítő tré-
faként, játékos pihenőként lehet hasznos az Új
Színházban bemutatott három, egész estés
interludium egyike. A Csehov-szösszenetek, a
Cervantes-jelenetek és a Goldoni-átirat egyen-
ként is csak közjátékok, ujjgyakorlatok, szilvesz-
teri mulatságok, mókabókák egy hivatott csapat
számára; a három együtt egy színház repertoár-
ján látványos elszegényedés, elkényelmesedés,
legföljebb üzleti érdek.

A három produkció közül leginkább a Jubile-
um mozgósít színészi tartalékokat, jóllehet ezek
is technikai tartalékok, amiben ez a csapat a
legerősebb. Mindamellett amit Hirtling István,

Halász Péter (Nagymama) A sisakkészítő gyö-
nyörűfelesége című produkcióban (Koncz
Zsuzsa felvételei)

Gáspár Sándor, Bánsági Ildikó, Nagy-Kálózy Esz-
ter csinál, az a bohózat (előkelőbben: farce) fe-
gyelmezett iskolája, szakmai tudásból előállított,
csillogóan művészies műviség - egyfajta
önreflektív jutalomjáték. Ehhez képest a
Szószátyárokban semmivel sem hoznak többet,
ellenkezőleg, ennek kiüresedett változatát
hozzák. A Goldoni-darabtalanításban pedig
fennhéjázva tobzódnak a puszta technikában, a
kiszámított grimaszok, nyiszogások-nyafogások,
picsogások-kellemkedések parádéjában. Gáspár
hadarása két percig nagyszerű Goldoniban és
rutinos ismétlés a Cervantes-féle
Szószátyárokban. Bán-sági rekedtes jódlizása
mint erotika és csiklandósság bármikor elővehető
modorrá vált. Eperjes groteszk bunkófigurái egy
ideje megújítatlan közhelyek. Nagy-Kálózy
sorozatos komikai ki-ruccanásai elfeledtetik,
hogy egyike legbensőségesebb színésznőinknek.
Bubik elérte a rossz értelemben vett
kabarészínész szintjét. Jellemző, hogy az ál-
Goldoniban és a Cervantes-darabokban egyedül
a Színkörbe „keveredett" Dengyel Iván játéka
emelkedik felül a technikai parádén. A „Maszka,
maszka, ide gyere..." (pszeudo-Goldoni) és a
„Rút szószátyár, el veled! Hablatyoló, le veled!"
(Cervantes) típusú csasztuskák verbális és zenei
igénytelenségét nem szívesen részletezném; a
gyermekszínház is ennél följebb kell hogy tegye
a lécet.

Az Új Színház első fél évadában kétségtelenül
van valami, ami visszautal az Arany János Szín-
házra, de nem az utolsó korszakra, hanem a
megelőzőre, amelyből a Lear királlyal, a Scapin
furfangjaival és más előadásokkal kievickélt. A
közönség gyermeki lelkesedéssel fogadja a gyer-
mekded Csehovot, Goldonit és Cervantest; félő,
hogy ha ez az „elvárás" alapozza meg az új
szellemi arculatot és a jövendő teátrális igényt,
még sokkal nehezebb lesz telített színházi tartal-
makkal próbálkozni, mert a viháncoláshoz szo-
kott néző csípőből el fogja utasítani. Ezzel össze-
függő, kényes kérdés a Kelemen László Színkör
státusa az Új Színházon belül. Valószínűleg nem
tartható a „társulata társulatban" anyagilag és a
játékkötelezettséget tekintve kiváltságos helyze-
te, ami jogos feszültséget kelt az állandó csapat-
ban, s mellesleg nem tesz jót Kelemenéknek
sem. Persze, a teljes és feltétel nélküli integráló-
dás csak akkor megoldás, ha az Új Színház
hosszabb távon meg akarja haladni a befogadó-
színházi állapotot, amihez viszont - a Kelemen
Színkörrel vagy nélküle - szellemi és szakmai
pozíciókat elfoglaló, állandó rendezőkre van
szükség.


