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É V A D T Ü K Ö R

KECSKEMÉT IS KIÁLLÍTJA
Kecskemét a legreménytelenebb
színházi város, nem véletlen, hogy
jeles szülöttét, Katona Józsefet is
csak hivatalnokként alkalmazta --
mint teátrális mihasznáról tudni sem
akart róla. Az elmúlt száz év
paradoxona a mezővárosi lapály és a
Fellner-Helmer-épület ellentétéből
fakad, különös tekintettel a főváros
vonzó közelségére. Többnyire a
provincia győzött, a kecskeméti
Katona József Színház még legjobb
periódusaiban is a vidéki szolgáltató
operett fellegvára volt. Vagy a
másik póluson: a fővárosi pártköz-
pont kedvenceinek blöffölőhelye. A
kettő között ide-oda rángatott kö-
zönségnek nem volt módjában
találkozni azzal, amit esztétikai
értelemben színháznak nevezünk.
Kivéve azt a rövid periódust a het-
venes években, amelyet Ruszt József
és Gábor Miklós neve fém-jelez.

Aki Kecskemétre szerződik igaz-
gatónak, hamar találkozik a provin-
ciával. Így járt a Bal József vezette
fiatal csapat, amely úgy látott
munkához, mintha Krakkóban vagy
Plzeňben, de legalábbis Kaposváron
volna. Úgy értem, normálisan kezdett
el dolgozni, ahogy egy szellemi és
szakmai igénnyel föl-vértezett fiatal
európai csapatnak kell egy
közepesen kulturált városban.
Csakhogy Kecskeméten ez nem
megy, s hogy mennyire nem,
az most, utólag látható igazán,
amikor az egy éve kinevezett, sokkal
óvatosabb Bodolay Gézát pontosan
ugyanolyan támadások érik, mint annak
idején Balékat. A városnak ugyanis nincs
elképzelése a színházáról. Jellemző volt
ebből a szem-pontból a képviselő-testület
egyik tagjának fölszólalása az igazgató
személyéről határozó, 1997. decemberi
közgyűlésen: „Nagyon szeretném, ha most
egy olyan igazgatót választana a Közgyűlés,
akiről az elkövetkező öt évben az országos
sajtóval megegyezően a mi véleményünk is
az volna, hogy a kecskeméti színházba nem
lehet jegyet kapni az előadások előtt, mert
telt házzal játszik mindent. Nagyon
szeretnénk, ha a színházzal nem kellene
annyit foglalkoznunk, mint az elmúlt
időszakban."

Körülbelül ebben foglalható össze a
város színházpolitikája.

Természetesen a képviselő-testület (azóta
már egy másik, de ennek nincs jelentősége)
továbbra is annyit foglalkozik a színházzal;

ennek a helyi sajtóban olykor mulatságos
nyomai vannak. Es természetesen nem való-
sult meg az, hogy a kecskeméti színház „telt
házzal játszik mindent", ezt csak hozzá nem
értő önkormányzati tisztviselők szeretnék,
és pragmatizmusban tetszelgő, cinikus igaz-
gatóaspiránsok ígérik (jólneveltsége okán
Bodolay nem tartozott közéjük). A szá-
monkérés mindenkori kritériuma ettől füg-
gően (de ettől függetlenül is) a látogatottság,
illetve a „finanszírozhatóság", s mivel a
színházidegen városatyák ez irányú vágyai
(ti. minél kevesebb támogatásból minél több
néző) soha, semmikor nem teljesülhetnek, a
színházzal való „foglalkozás" ürügyei a
mindenkori igazgatóválasztás után csak-
hamar rendelkezésre állnak. Ez a csakhamar
Kecskeméten, szokás szerint, mindjárt az
első évadban bekövetkezett, és Bodolay öt
évre szóló gondos bebetonozása miatt -
amint ezt megválasztása után vidáman
megjósoltam egy írásomban - hosszú időre
szóló elfoglaltságot nyújt a városnak.

Egyébként az ötéves bebetonozás szak-

mailag kivételes szerencse (nem
mintha nem lehetne kibújni alóla),
függetlenül attól, hogy Bodolay
milyen színházat csinál vagy fog
csinálni. Ennyi idő, ennyi állan-
dóság kell az arculat kialakításához -
és ennyit, ha a kasszáról van szó,
mostanában országszerte nehezen
vár ki a türelmetlen önkormányza-
tiság. (Főleg, ha tehetséges és más-
fajta színház indult el. A tehet-
ségtelen és évtizedes hitbizomá-
nyokkal szemben türelme végtelen.)

Kecskeméten ebből a szempontból
az országos átlagnál rosszabb a
helyzet, mert a régóta tartó - seké-
lyességet és álművészi voluntariz-
must váltogató - színházi alulszol-
gáltatás gondoskodott a közönség
ízlésének elcsökevényesedéséről. Az
elmúlt húsz év alatt az ország
egyetlen színházában sem talál-
koztam olyan alacsony színház-
esztétikai alapműveltséggel, mint
Kecskeméten, márpedig a néző
részéről megnyilvánuló minimális
befogadói készség nélkül (amit csak
a rendszeres esztétikai élmény
fejleszthet ki) nem lehet színházat
csinálni. Így üt vissza a „daliszín-
házi" hagyomány. Innen csak
„fölfelé" lehet mozdulni, és nyilván
a legkisebb mozdulat is fájdalmas,
mert munkára készteti a
betokosodott szellemi ízületeket.
Bal Józsefék egyes vélemények
szerint túl megerőltető mozgásra

kényszerítették a közönséget. Bodolay két-
ségtelenül kisebbet mozdult. De az ő jelszava
is az volt, hogy „ne szerezzük vissza »az
ország legásatagabb színháza« kétes
dicsőségét".

Nem elegáns dolog az első évad után
pályázatával szembesíteni az igazgatót.
Rutinos zsürorok tudják, hogy a pályázatok
legkevésbé azért készülnek, hogy meg-
valósítsák őket. Bodolay pályázatának
egyes részletei azért érdekesek, mert „fölül-
ígért", de nem populista módon, lefelé ni-
vellálva, olcsóbb és népszerűbb színházat
helyezve kilátásba, mint a pályázók több-
sége, hanem ellenkezőleg, inkább az
esztétikai vájtfülűségre apellált, ami nem-
igen szokta elbűvölni a csinovnyikokat.
Csoda, hogy őt választották. Vagy talán
nem is olyan csoda, hiszen tulajdonképpen
nem őt választották, csak nem tudtak válasz-
tani Bal József és Csiszár Imre között, és
már nagyon haza akartak menni. (Az 1997.
december 10-i ülés szó szerinti jegyző-
könyve hihetetlen dokumentum.)

Danyi Judit (Neuburgi Mária) és Őze Áron (Ruy Blas)
a Királyasszony lovagjában (Walter Péter felvétele)
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Bodolay pályázatának két legérdekesebb
esztétikai gondolata a „provokáló operett" és
az a rendezői gyakorlat, amelynek során „jól
ismert klasszikusokat nyeszetelnek igen
magas színvonalon roncsokká".

Magam kíváncsi nézője lennék egy olyan
magyar színháznak, amely erre épül.
Kecskeméten csak megbukni lehetne vele.

Bodolay első évadában - szerencsére - szó
sem volt ilyesmiről. A provokáló operettet -
a szakirodalom „fölforgatónak",
szubverzívnek nevezi - papíron a Csárdás-
királynő és a Szabad szél képviselte. Az
előbbi műsorra tűzése, pláne nyitó elő-
adásként, gesztusértékű. Előzékeny ajánlat
az operett iránt elkötelezett városnak, meg-
nyugtató jelzés arra vonatkozóan, hogy az
évad nem lesz művészi kísérletek terepe.
Verebes István meghívása professzionális
munkát ígért, és az ígéretet be is váltotta. Az
előadásban nem volt semmi provokáló, ha-
csak a szakmai igényességet nem tekintjük
annak. Eltűnt viszont a vidéki operettek
gyakori „vidékiessége", az a bizonyos „ol-
csóság", ami a provinciális kiállítástól
kezdve a silány klisékből álló játékstílusig az
ízlés elleni merénylet címszó alatt közismert.
A közönség zavarban is volt egy ideig, mert
nem azt kapta, amit várt, és érezhetően nem
tudott mit kezdeni a finomabb atelier-
humorral. Az elegancia bénítólag hat a
pongyolasághoz szokott nézőre. A kellem és a
kecs lefagyasztja a ripacsériára kondi-
cionáltakat. Időbe telt, amíg Rudolf Péter
gamines humora, abszurdba hajló szófa-
csarása és táncoskomikusi akrobatikája hatni
tudott. Amikor ez megtörtént, attól kezdve
sínen volt az előadás, megfért egy-más
mellett Kiss Jenő kiélezett kabaréstílusa és
Pál Attila bonviván-reminiszcenciája.
(Miközben az igazi bonviván, Debreczeny
Csaba termete, peckessége, arisztokrata
fennhéjázása és drámai átélése idézőjelbe
tette a bonvivánságot.)

A Csárdáskirálynő előadása végül is
kielégíthette a csak operett-koszton élőket
(ha elfogadták, hogy ez egyszer nem az
üzemi konyháról, hanem az ötcsillagos szál-
loda étterméből kapták a menüt), és jól-
lakatta az ínyenceket (ha tudomásul vették,
hogy az élvezethez nem kell „fölforgatni",
elég tisztességesen tálalni az operettet).

Más a helyzet a Szabad széllel. A „szovjet
operett" külön műfaj, nem lehet úgy tenni,
mintha nem múlt volna el fölötte az idő.
Dunajevszkij eredeti darabjáról aligha
lehetnek ismereteink (hacsak valaki nem
készített vadonatúj szövegfordítást). Gáspár
Margittól tudjuk, hogy annak idején, az
ötvenes években az Operettszínház veze-
tőinek komoly gondot okoztak az előadásra
látogató szovjet vendégek- például a neves
konkurens, Miljutyin; magáról a szerzőről
nem beszélve -, akiknek a figyelmét el kel-
lett terelni, mielőtt észrevették volna, hogy
ez nem ugyanaz a darab. Mivelhogy kissé
átírták. A kecskeméti műsorfüzet nem is
jelöl meg más szerzőt Dunajevszkijen kívül,
mellesleg fordítót sem, élhetünk a gyanú-
perrel, hogy a dramaturgként jegyzett
Tasnádi István gondozta az „eredeti magyar
változat" szövegét, amelyet 1950-ben

Gáspár Endre fordítása alapján Hámos
György vonatkoztatott el nagymértékben
Vinyikov, Kraht és Tyipot librettójától.

A Szabad szél amolyan „szabadító ope-
rett" (ha operában van szabadító, operettben
miért ne lehetne?), még pontosabban fel-
szabadító, amennyiben az elnyomottak
szabadságharcáról szól. Tasnádi Csaba ren-
dezéséből jó ideig nem lehet kiókumlálni,
hol és mikor játszódik a cselekmény, ami
valószínűleg tudatos elhatározás, az alkotók
kajánnak szánt szándéka, úgy is mondhat-
nám, szántszándékkal történt ködösítés. Ez
lenne benne a vicc: a föltehetően mediterrán
övezethez tartozó gyarmati (de legalábbis
imperialista iga alatt nyögő) kis nép
Keletről várja a szabadító szelet. Csakhogy
így rögtön behatárolódik a sztori, bármilyen
mai áthallás lehetetlenné válik: a cselek-
mény csupán a nagy Szovjetunió kommu-
nista mítosza idején mehet végbe. Ami
azonnal idézőjelbe teszi, ironizálja, sza-

fifikus távolságba helyezi a darabot,
legalábbis annak patetikus-hősies vonalát,
amelyben az öntudatos matrózok, az
illegálisan közöttük bujkáló, üldözött
szabadságharcos politikai fölvilágosító
munkájának köszönhetően, nem hajlandók a
hajóra rakodni a másik kis nép leigázására
szánt fegyvereket. Az előadásban a „Szél,
szél, szállj keletről hozzánk" refrénjére
annak rendje és módja szerint lobognak a
matrózok kezében a vörös kendők, a kórus
dekoratív operett-tablót képez a kibon-
takozó kulissza-hajó előtt, és a háttérben
megjelenik egy jókora ötágú, vörös csillag.
Tasnádi mindezt nem kommentálja, érez-
hetően dokumentumszerűen használja -
mindenki gondoljon, amit akar. Egy dühös
néző föl is jelentette az igazgatót és a ren-
dezőt tiltott hatalmi jelkép használatáért,
ami tulajdonképpen a színház koncepciója
mellett szól, hiszen igazán nagy hülyeségre
vall azt hinni, hogy a produkció netán kom-
munista propagandát űz.

Igen ám, csakhogy ezt a meggyőződést
leginkább racionális gondolkodásunk dik-
tálja, hogy úgy mondjam, a józan paraszti
ész - nem az előadás esztétikuma. Abból
ugyanis bármelyik „megoldás" következhet,
akár a följelentő néző által levont kon-
zekvencia is. Miért volna ez baj? Hát nem a
gondolati sokrétűség a művek erénye, nem a
nézőben kell megszületnie az érvényes
értelmezésnek? A Hamlet vagy a Tartuffe
esetében mindenesetre, de hát a Szabad szél
mégiscsak egy sekélyes propagandadarab,
legalábbis ami a cselekmény alapvonalát, a
politikai intrikát illeti - ezt pedig nem lehet
hatékonyan eljátszani szatirikus rálátás
nélkül, mit sem törődve azzal, hogy a
keletkezése óta eltelt ötven év némileg más
színben tüntette föl a szovjethatalom
exportjáról vallott általános fölfogást.

Dunajevszkij darabja amúgy a legszabá-
lyosabb operett, szerelmi sablonkonflik-
tussal, humoros mellékcselekménnyel és

meglehetősen fülbemászó zenével (amely az
ominózus induló patetikus karakterével sem
tagadja meg önmagát). Az előadás
szakmailag megfelel az operettsablonnak -
Hüse Csaba táncoskomikusi eredetisége
még többnek is -, bár távolról sem azon a
magas szinten, mint a Csárdáskirálynő.

Ehhez a szükséges elegancián kívül min-
denekelőtt az adott anyaghoz való szellemi
viszonyra lett volna szükség, amit nem pótol
a produkció végén vetített, politikai demonst-
rációkat és bombázásokat dokumentáló
filmmontázs.

A szubverzió tünetei nyomokban föllel-
hetők Bodolay Géza Mikszáth-adaptációján,
az Új Zrínyiászon, melyet maga a
dramatizáló rendezett, és Kocsák Tibor írt
hozzá zenét. Ha a százéves regény szerzője
a millenniumi Magyarország társadalmi vi-
szonyait provokálta a fejedelem Zrínyi
föltámasztásával és megmerítésével a parla-
menti-politikai-üzleti viszonyokban, akkor a
következő századfordulón - és a

Mérai Katalin (Pepita) és Hüse Csaba (Miki Stan) a Szabad szélben (Ilovszky Béla felvétele)
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következő, Szent István-i millenniumon -
az utód sem adhatta alább. Bodolay
ironikus-szarkasztikus alkatához, intellek-
tuális nonkonformizmusához illik is a mik-
száthi anekdotába foglalt, elegáns kritikai
szellem, az ötlet tehát „lábon" ter-
mékenynek látszott. Learatva nem követte
gazdag betakarítás. Lehet, hogy tisztán
szak-mai okokból; magam úgy találtam,
hogy a dramatizálás nem elég szellemes, sőt
inkább nehézkes, „szofisztikált", és
valahogy nem is talál telibe, legalábbis
Kecskeméten nem. Nem a kecskeméti
viszonyok, hanem a kecskeméti közönség
miatt. Az volt a be-nyomásom az általam
látott előadáson: a legtöbb nézőnek eszébe
sem jutott, hogy az Új Zrínyiászban a
százéves késéssel újra érvényessé vált mai
újparlamentarizmus,

újkapitalizmus és újüzletiesség metaforáját
látja. Es ha eszébe jutott volna, akkor se
érdekelné. Nincs fölkészülve ekkora
intellektuális absztrakcióra, mert nincsenek
meg hozzá a színházi előzményei. Így
egyszerűen zenés kabarénak fogta föl az
estét, amit nem is vehetünk rossz néven,
mert sem a drámai, sem a zenei karakter
nem kínált többet. Szilágyi Tibornak, Zrínyi
alakítójának sem. (Talán nem tűnik rosszin-
dulatú föltételezésnek, hogy Bodolay az
okos lány példájára megpróbált provokálni
és nem provokálni, aktualizálni és nem
aktualizálni, odamondogatni és nem oda-
mondogatni. Az ellentétes szándékok ki-
oltották egymást, még ha volt is a premier
városi előkelői között, aki „hivatalból"
találva és ebből következően sértve érezte
magát.)

Victor Hugo romantikus színműve, a
Királyasszony lovagja (Ruy Blas) Tasnádi
Csaba rendezésében nem mutatkozott „nye-
szetelt" klasszikusnak. Ez újfent Bodolay
realista igazgatói szemléletére vall, tudniil-
lik arra, hogy szubjektív esztétikai elveinek
sarkalatos pontjait nem kényszeríti rá

másokra, s főleg nem az erre legkevésbé
alkalmas befogadó közegre. Az előadás -
Székely László díszleteivel és Jánoskuti
Márta jelmezeivel - szolid, fekete-fehér
látványosságot kínált, előhívta a végletek
hullámzásának érzetét, ami a darab sajátja.
A játék azonban nem követte eléggé a
szenvedélyek hömpölygését, s furcsamód
még a humor kínálkozó lehetőségeivel is
adós maradt. A Ruy Blas tipikus szerep-
darab, személyiséggel kell feltölteni. Az
államférfiúi méltóságig emelkedő lakáj, aki
ifjúkorának nagyra törő álmait belefojtotta
egy szerelembe és a szolgaszerepbe, a rab
madárként és arisztokrataként szabad
akaratáról tudni sem akaró királyné, a poli-
tikai bosszújára visszafogott türelemmel
várakozó intrikus, a becsület semmirekellője

mint lovag - mindahány nagy formátumot
kívánó „keret". Őze Áron, Oszter Sándor és
Epres Attila érezték a stílust, de nem érezték
a formátumból adódó esélyt, a romantikába
kódolt modernitást, amely a személyi-
ségzavar belső föltérképezésével
eljuttathatná Hugót a pszichológiai
végzetdrámáig. Épp csak egy lépés kellett
volna - vagy egy fokkal mélyebbre hatoló
szerepelemzés -, hogy a tisztes előadás-
lebonyolításból izgalmas eredmény
szülessék.

Érdekesen teljesítette a színház az új magyar
dráma „követelményét". Pozsgai Zsolt - utólag
talán bocsánatos bűn leleplezni - fondorlatos
módon (azaz a tréfa kedvéért) egy fiktív olasz
komédia fordítójaként tüntetve föl magát,
kommersz komédiát írt. Ujjgyakorlat, stíljáték -
és talán egy kicsit a színházi praxisnak szóló
példázat is. Annyiszor mondtuk - írtuk -, hogy a
színházak minden külföldi „vackot" bemutatnak,
miközben a hazai szerzőket, pláne
nagyszínpadon, kutyába sem veszik (sőt, a sietve
előadott külföldi divatdarabot visszaadnák, ha
magyar szerző jegyezné), hogy Pozsgai
bizonyítékot gyártott az

elmélethez: álnéven férkőzött színpadra.
Persze, mindez csak a tréfa szintjén igaz,
hiszen a színházat be kellett avatnia (az
igazi vicc az lenne, ha tényleg mindenkit
átvágna), és a színház jó partnernak bi-
zonyult, a műsorfüzetben még a szerző -
„Giorgio Pianosa" - életrajzát is közölte,
fotómontázs kíséretében, melyen a darab
író-fordítója együtt látható a címszerepet
„otthon" alakító Gina Lollobrigidával.

A Mert a mamának így jó a családi
komédiákat ügyesen utánzó társalgási-tár-
sadalmi vígjáték, amely a felvonáster-
jedelmű, kissé nehézkes expozíció után, a
második részben gördülékenyen bonyolítja
ki a látszatok leleplezésére épülő cselek-
ményt. Pozsgai közismert szakmai kéz-
ügyessége elég a feladat teljesítéséhez. A
rendező esetleg szemrehányást tehetne a
szerzőnek, amiért a humor többször szár-
mazik a dialógusokból, mint a szituációk-
ból, de ez esetben nem volna különösebb
értelme, mivel az előadást maga Pozsgai
rendezte. A címszerepben Réti Erika meg-
felelő tragikomikus tartással viseli a rázú-
duló családi megpróbáltatásokat, a produk-
ciónak azonban az a Danyi Judit a legjobbja -
szigorúan a jellemábrázolás keretein belül
maradó kiélezett groteszkkel -, aki a
Királyasszony lovagjában sehogyan sem
találta a helyét.

A szakmai alapfeladatok teljesítéséhez
elég rutinosnak bizonyult, a kiemelkedő
egyéni és összteljesítményekhez még nem
jutott el a kecskeméti társulat. A Csár-
dáski r á lynőben brillírozó Rudolf Péter, a
rendező Csizmadia Tiborral együtt, komoly
energiát fektetett Gogol Köpönyegének
egyszemélyes előadásába - a produkciót a
budapesti Tháliával közösen hozták létre -, s
bár munkájukat a tér, a tárgyak, a világítás
használatától a jelen nem lévő személyek
megjelenítéséig, a belső folyamatok dina-
mikus fizikai akciókká való lefordításáig
számos részlet visszaigazolja, a technikai -
színpad- és színésztechnikai - megoldá-
sokon túl egyelőre nem jött létre a játék
„lelke": a kiszolgáltatott kisember egzisz-
tenciális nyomorúságáról szóló költői tragédia.
Tekintsük biztonsági kűrnek az új vezetésű
kecskeméti színház első évadát. A Csárdás-
királynőn kívül nem voltak benne nagy
sikerek - de nagy bukások sem.

A közepesség azonban aligha az a
kategória, amely kielégíti Bodolay Gézát és -
remélhetően - a kecskeméti közönséget.

KOLTAI TAMÁS

Balogh Erika (Livia) és Bori Tamás (Salvatore) a Mert a mamának így jó című vígjátékban
(Walter Péter felvétele)


