
GÁBOR ISTVÁN

Jegyzetsorok néhány
vidéki előadásról

A jegyzet óvatos műfaj; az önvédelem
eszköze, az újságírás dzsiu-dzsicuja. Ha nem
tudom átfogóan értékelni ezt vagy azt a
jelenséget, ha nincs elegendő élményem
vagy mondanivalóm: jegyzetet írok. Most is
azt teszem, amikor arra vállalkozom, hogy a
vidéki színházak évadjának első felé-ről
beszámoljak. Néhány fontos darabot nem
láttam, ezeket nyilván értékelni sem tudom,
és még kevésbé általánosíthatok belőlük. Ha
mégis itt-ott erőre kapok és határozottabban
megnyomom a tollat, ezt csak azért teszem,
mert noha az évad első felében csupán kilenc
vidéki előadást láttam, sok év alatt sokszor
kilencet volt alkalmam megnézni. És ez talán
már előrelendítheti az írást kisebbfajta
általánosítás felé is. Anélkül, hogy dzsiu-
dzsicu fogásokra lenne szükségem.

Az évad első öröme: talán eltűnőben van a
sznobság. Vagyis az a műsorpolitikai elv,
amely körülbelül így fogalmazódik meg:
majd bolondok leszünk eljátszani egy vidéki
színház után ezt vagy azt az új magyar
darabot. Ez az elv persze csak a prózára
vonatkozott, az Isten veled, édes Piroskám-ra,
a jegygyűrű a mellényzsebben-re és az Éjféli
randevúra nem.

Ne törjünk könnyedén pálcát e fölött az
elv fölött. A színház mint tervteljesítésre
kötelezett intézmény abból él, hogy a kö-
zönség jegyet vált az előadásaira. De a tár-
sulatot mint művészeti egyesülést az élteti,
hogy fölfigyelnek rá. Az se rossz, ha a presz-
szóban gratulálnak az alakításhoz, de még
jobb, ha ennek nyomtatásbeli következ-
ményei vannak. Vagyis: ír róla a sajtó.
Márpedig az utánjátszásról nem ír a sajtó.
(Legfeljebb a helyi sajtó, de színház és helyi
kritika viszonya külön cikk témája lehetne.
Javaslom is: a vidéki színházak tagjai fel-
tétlenül elolvassák majd.)

Az ellentmondást: jó darabot más szín-
ház után bemutatni, de vállalni a sajtó -
érthető - részvétlenségét, csak a siker old-
hatja fel, már amennyire képes rá. Úgy
látszik, az évad elején Raffai Sarolta darab-
jánál ez bekövetkezett. Hosszú idő óta
először fordul elő, hogy egy jól megírt új
magyar drámát a vidéki bemutató után
másutt is előadnak. Az Egyszál magam
Kecskeméten operett-siker volt (bár ezt a
fogalmat is ideje lesz átértékelni, mert sok
operett már távolról sem siker), majd el-
játszotta az idei évadban Kaposvár és
Békéscsaba is, ugyancsak eredményesen. Itt
tehát némi frontáttörés tanúi lehettünk, ami
főleg a szerzők oldaláról nagyon üdvös.
Mindenki tudja: bármilyen javulást ígérjen
is az új szerzői jogi törvény, egyetlen vidéki
színház számára ezután sem lesz nagy üzlet
darabot írni. Háromnak, négynek sokkal
inkább. Az erkölcsiekről nem is beszélve.
Nyomozás a közönség után

Sok évvel ezelőtt rosszmájú megjegyzést
hallottam: X. Y. feltalálta a közönség nélküli
színházat. Ma már nem kell feltalálni: van.
Csakhogy amíg az előbbi megjegyzés alapja
az volt, hogy műsorával az illető színháZ
lassú elszakadó mozdulatokat tett a közön-
ségtől, ma sok színház vaskos kötelekkel
szeretné az üléshez rögzíteni a nézőt. Az
elüzletiesedésnek (borzasztó szó, nem lenne
jobb : boltosodás ?) itt-ott nemcsak veszélyei
vannak már, hanem közvetlenül fenyegető
jelei is. Lehetséges, hogy az Isten veled, édes
Piroskám olyan kitűnő mű, hogy né-hány
kivételével valamennyi vidéki szín-háznak
elő kellett az idén adnia ? A néhány kivétel:
ahol bemutatták és ahol már tavaly
eljátszották. Nem sorolok további címeket
az idei évadból, mindenki tudja, mire gon-
dolok.

Sajnálatos azonban, hogy a közönség
nélküli színház ott is létezik, ahol ez
egyáltalán nem indokolt. Szegedi Játékszín
címmel a régi kamaraszínház helyén új, ér-
dekes műsorpolitikai elképzeléseket igyek-
szik megvalósítania Szegedi Nemzeti Szín-
ház. Észrevehető bizonyos törekvés a nép-
színház létrehozásával párhuzamosan a kö-



zönség ízlésének nevelésére is. Három címet
említek egymásután a Szegedi Játék-szín
idei műsorából: Bánk bán, Ez fantasztikus!,
Koktél hatkor. Mindegyikről nyugodt
szívvel mondhatom: nemcsak rangos,
élvezetes előadás volt, hanem bár-milyen
közönség érdeklődését is felkelthette. Mégis,
csaknem üres nézőtéren - nagyon kiváló,
modern előadásban - láttam a Katona-drámát
Bozóky István rendezésében. Nem voltak
többen az Ez fantasztikus! angyalian bájos,
roppant derűs előadásán - Szász Károly
rendezte -, és a Koktél hatkor című T. S.
Eliot-drámánál sem (rendezője ugyancsak
Bozóky István volt). A jegyzet műfaja
megóv attól, hogy az okokat mélyrehatóan
elemezzem; nem is tudnám. Ezeknek az
előadásoknak jó sajtója - a Bánk bánnak
nívódíja is - volt, az egyik közülük musical,
tehát zenés is meg modern is. Az Eliot-darab
: csemege, nálunk szinte ismeretlen
szerzőtől.

Közösen kellene gondolkodni a jobb
propagandán, a színház és közönség optimá-
lis kapcsolatának lehetőségein. Mert ez
tapasztalható - nem egyedül Szeged súlyos
gondja. Debrecenben a nagyon gusztusos
kamaraszínházban (a szegedi ugyanis sajnos
nem az) új zenés vígjátékot láttam né-hány
nappal a premier után, szombat este. Gyönge
félház mellett. Nem jó a darab, nem
kiemelkedő az előadás sem; mégis mainak
tűnik a témája, neves táncdalszerző jegyzi a
muzsikáját, és címe is szórakozást ígér. Ki
igazodik el ezen?

Sztár vagy együttes

Vaszy Viktor, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház igazgatója nem a prózával, hanem az
operával kapcsolatban mondta egy nyilat-
kozatában: mi nem tudunk sztárokat fel-
léptetni Szegeden, nekünk ensemble-kul-
túrára kell törekednünk, az együttes-kultúrát
különben sem a sztárok teremtik meg.
Mutatis mutandis : vonatkozik ez a vidéki
prózára is.

Anélkül, hogy bármely vidéki színház
bármely kiváló művészét megsérteném:
vidéken aránylag kisebb a lehetőség az olyan
előadásra, amelyen egy-egy nagy sztár a

vonzóerő. (Kivéve persze a vendégjátéko-
kat, amit nagyon jó lenne a kecskeméti
Liliom után másutt is szorgalmazni.) Bizo-
nyára ez is egyik oka annak, hogy a vidéki
színház, ha élvezetes előadást akar produ-
kálni, az ensemble-kultúrát helyezi elő-
térbe.

Láttam Veszprémben a Spanyolul tudni
kell című Tabi-darabot. Nem ékeskedtek a
színlap elején olyan nagy nevek, mint a
Vígszínház előadásán, de maga az együttes-
játék jobb, gördülékenyebb volt. Nem láttam
egyetlen önző futballistát sem, aki hosszú
másodpercekig tartja magánál a labdát, mert
csak ő tudja kapura rúgni: mindenki
továbbadta a poént, és néha az epizódista
sütötte el. Aki esetleg nem is
jelentéktelenebb színész, mint a főszereplő.
De elmondhatnám ugyanezt a Koktél hat-
korról, a debreceni Macbirdről vagy a
szolnoki II. Edwardról is, noha annak já-
tékmodorát, rendezését bíráltam.

Nem teljesen új, de a idén különösen
biztató jelenség az együttes-játék fejlődése.
Alig voltam olyan előadáson, amelyen
legalább ennek igényével ne találkoztam
volna.

Mit ért meg a néző '?

Nem vidéki jelenség csupán, hanem or-
szágos és rendezői útkeresésekkel is össze-
függ: a gyakori bizalmatlanság a néző iránt.
Vagyis: nem tudja eldönteni a színház, főleg
modern daraboknál, de itt-ott klasz-
szikusoknál sem, hogy meddig kell el-menni
az értelmezésben. Néha azt is elmagyarázza
a rendező, a díszlettervező vagy a színész,
ami a modern színjátéknak valósággal
közhelye már, néha pedig azt sem, amihez
vájtfülű néző értelmének is szilárd mankóra
lenne szüksége.

Két példát említek. Marlowe-Brecht II.
Edwardjának szolnoki előadásán Berényi
Gábor rendezésében a puritán - és
egyébként kitűnő - színpadkép kevés fo-
gódzót ad a cselekményhez, a színhelyvál-
tozásokhoz, a közönséget csak a szöveg - a
nem nagyon könnyű szöveg - igazítja el a
bonyolult mondanivaló útvesztőiben. Ami
Brecht leleménye - és más Brecht-darabnál



talán felesleges teher is a játékon -, a kép-
felirat, az hiányzik a szolnoki előadásból,
noha ezeknek a feliratoknak itt alapvető
tájékoztató funkciójuk volna.

A Macbird öt Giricz Mátyás vitte színre
Debrecenben, a színház próbaszínpadán.
Kiváló előadás, a rendező fejlődésének is
jelentős állomása, szinte minden szereplő a
helyén van. Vitatkoznivalóm csupán egyet-
len, látszólag jelentéktelen mozzanatával
akad. A Macbird tudvalevően nyíltan a
Kennedy-gyilkosságról, a johnsoni politi-
káról szól. Nincs félreértés, belemagyarázás;
ha a szöveget csupán felolvassák, a közönség
90 százaléka akkor is érti, kikről írta ez az
aranyos amerikai diáklány, Barbara Garson a
pamfletet. Debrecenben szerencsére nemcsak
elmondják, hanem kitűnően el is játsszák a
szöveget. De a rendező helyenként még
nyomatékot tett a játékra: mihelyt az
amerikai politika egyik-másik prominens
képviselője kerül szóba, annak hatalmas
fényképét is megvilágítják, vagy pálcával
megmutatják - gyengébbek kedvéért. Nem
vitatom: vannak ilyen gyengébbek is, de
azok ritkán váltanak jegyet stúdióelőadásra.
Es különben sem nagy tragédia, ha
meghagyjuk a néző jogát a gondolkodáshoz.

A két, szinte csak véletlenül kiragadott
példa közt nincs ellentmondás: itt is, ott is rá
kell lelni arra a határra, ameddig az értel-
mezésben el kell mennünk, akár az egyik,
akár a másik irányban. Ha agyonmagyaráz-
zuk a drámát, elkedvetlenítjük a nézőt; ha
túlságosan sokat építünk a fantáziájára, és
legalább távolról nem határoljuk körül,
megint elidegenítjük a színháztól. Lehet,
hogy némelyik színház lassan kiürülő néző-
tere ezzel is magyarázható?

Mérleg helyett
Most az illenék ide: egészében véve

nagyon jól indult ez az évad. Vagy: ami azt
illeti, bizonyos vagyok benne, hogy .. .
Tehát: értékelni kellene a szezon első felét.
Szerencsére ettől a veszélytől már a cikk
címével és a cím magyarázatával megvédtem
magamat. Mérleg helyett - amire néhány
hónap elteltével nem is lehet vállal

kozni - hadd foglaljak össze néhány új vagy
újnak tűnő színházi jelenséget vidéken.

Az egyik: népszínház és stúdió, nagy tö-
megnek szóló és szűkebb rétegeket érdeklő
előadások találkozása, kölcsönhatása és
összhangja. A mindenkihez utat találó pro-
dukcióival párhuzamosan megindult tehát a
különféle rétegek érdeklődésének felkutatása
- Szegeden, Debrecenben például, de
hallottunk Miskolcon és Győrött is ilyen
törekvésekről -, ami azt jelenti, hogy nép-
színház és kamaraelőadás nincsenek egy-
mással ellentétben. Sőt, mind a társulat,
mind a néző szempontjából egymást ragyo-
góan kiegészíthetik. Újból a Macbirdre
célzok, mert ez jelzi a legpregnánsabban:
ilyen szűkkörű előadás néhány színésznek
rendkívül jó alkalmat teremt képességei
bizonyítására. Ami a televíziónak mindmáig
megoldatlan gondja, hogy kénytelen min-
denkihez szólni egyszerre, ebben keres új
utakat néhány vidéki színház. Úgy látszik,
nem eredménytelenül.

A másik: a színpadi kivitel, a szcenikai,
díszlettervezési munka javulása. (Amit a
dramaturgiai munkáról csak ritkábban
mondhatunk el!) Az együttes-játékra törek-
vés, ami a közönséget is jobban a színház-
hoz köti, és a színészeket is előrelendíti a
pályán. Külön kell szólni a rendezői tevé-
kenység színvonalának általános emelkedé-
séről vidéken, még a sokáig lenézett köny-
nyű műfajban is. Es ez azt is jelenti, hogy
bizonyos színházi gondok eltűnőben van-
nak.

Hogy nyomukban - ilyen az élet! - újabb
gondok keletkezzenek.
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Brecht I I . Edward c. művének előadásáról.




