
dítja tanítványait, hogy a tudományon munkál-
kodjanak, mert ez teremti meg a jövő alapját.
Szilárdan vallja, hogy a visszamaradott és pallé-
rozatlan generációt egy műveltebbnek és kultu-
ráltabbnak, ,,kiműveltebbnek" kell felváltania.

A veszprémi Petőfi Színház Horvai István
rendezésében rátalált a dráma egyedül lehetséges
előadásmódjára. Horvai a ritka, de időről időre
mégis felbukkanó érzelmi fordulópontokig
pergetteti a szöveget. Azokat a jeleneteket hang-
súlyozza, amelyek előrelépést, fordulópontot je-
lentenek a drámai cselekményben (Apáczai,
Basirius és a fejedelem összecsapása; oktatás a
tatárdúlás közepette; Apáczai haldoklása stb.), a
többinél hagyta, hogy maga a szöveg hasson.
Igazi konfliktusok amúgy sincsenek a műben,
hiszen az emberi összecsapásokon - a történelmi
eseménykereken gördülve dramaturgiailag mindig
átlép az író, hogy újabb mondandójának teret
engedjen.

A színháznak azért is szüksége van Németh
László drámáira, mert remek szereplehetőséget
kínálnak egy-egy nagy színészegyéniségnek.
Veszprémben a fiatal, energikus Szilágyi Tibor
jól vizsgázott, bár érdekes módon hitelesebb volt
a haldokló Apáczait játszva, mint amikor a harcba
indulót formálta. A hatalmas terjedelmű szöveget
- hiszen tulajdonképpen egyetlen monológ a
dráma - mesterien, arányosan építi fel.

A dráma konstrukciója nem sok lehetőséget ad
színészi kiugrásokra a mellékfigurákban. Vala-
mennyi szereplő helytállt, mindenki azt adja, amit
várni lehet tőle. Itt amúgy is elsősorban az a
lényeges, hogy ki mint teszi saját beszédévé a
régies szöveget, s mit ad hozzá egyéni színeiből.
Még a veszprémi vegyipari egyetemisták
amatőrei is csak olyankor nyújtanak gyengébb
teljesítményt, amikor anyanyelvünket csúnyán
vagy magyartalanul beszélik.

Az Apáczait tehát mindenképpen érdemes volt
bemutatni - akárcsak annak idején elsőnek a
Mózest, Madách drámáját -, jóllehet Veszp-
rémben csak szűkebb sikerre számíthat. Színházi
életünk viszont gazdag tapasztalatokat kapott
ajándékba.
Veszprémi Petőfi Színház, 1969 január. Rendező:
Horvai István, díszlet: Fehér Miklós, jelmez:
Székely Piroska. Szereplők: Szilágyi Tibor,
Szekeres Ilona, Darás Léna, Kenderesi Tibor,
Hegyi Péter, Horváth Sándor, Bicskey Károly,
Balázs Péter, Joós László, Dobák Lajos, Dob-
ránszky Zoltán, Rindt Rudolf, Végvári Tamás,
Tánczos Tibor, Nagy Zoltán, Bakody József,
Czeglédy Sándor, Meszléry Judit, Kuppán Ferenc,
Déry Mária, Klim Sándor, Dévai Péter.

Szatíra áron alul
Méhes György: 33 névtelen levél

A Miskolci Nemzeti Színház Egerben mutatta
be Méhes György 33 névtelen levél című drámá-
ját. Méhes György kolozsvári író, több parabola-
vígjátékot írt. Ilyen volt a múlt szezonban Sze-
geden bemutatott Barbár komédia című áltörté-
nelmi vígjátéka, és ilyen lesz új temesvári be-
mutatója is Noé bárkájáról, amelynek tárgya Noé
harca Góg, Magóg és Demagóg (vezér,
pénzember, elvtelen hízelgő) örök típusaival.

A 33 névtelen levél néhány évvel ezelőttkészült.
Két fiatal tanár: az iskola új igazgatója és fizika-
tanárnője - akik természetesen szerelmesek
egymásba - szeretnék a konzervatív iskolát
diákok és tanárok közös paradicsomává változ-
tatni, mint ahogy azt már oly sok fiatal pedagógus
megkísérelte. Csakhogy igyekezetük csődöt
mond, mert idősebb kollégáik közül néhányan,
akik irigykedve figyelik lépéseiket, "ki akarják
őket készíteni".

A vígjáték két problémakört feszeget. Az egyik
a vezető beosztásban levők körül szinte
automatikusan kialakuló protekciórendszer, a
másik a tantestületekben, és tegyük hozzá: min-
denféle testületben dúló pozícióharc. Ez utóbbi
marad számunkra értékes és élvezetes a műből,
mert a másik probléma tárgyalása az utóbbi
években elvesztette bátorságszínét. Másrészt a
darabon belüli sematikus ábrázolása mosolyra
készteti a nézőt. A mumusként emlegetett vezető
kádert például Iksz elvtársnak hívják, s egy rea-
lista igényű drámának nem használ a fogalommá
légiesített ellenfél. Mivel a vígjátéki szabályok
értelmében a végén az is kiderül, hogy Iksz
elvtárs igényt sem tart a protekcióra, sőt ő lesz az
igazságszolgáltatás fényes szárnyú angyala,
természetes, hogy dramaturgiai fogássá gyengül
mindaz, amit alakjába az író belegondolt. Ám a
másik problémakör, a generációs és pozicionális
csatározás nagyon is élő, reális drámaanyag, s a
második és harmadik felvonásban a jellemek is
inkább egyénítettek. A vígjáték említett kettős
problematikája bizonyos formai kettősséget is
mutat. Iksz elvtárs szellemének folytonos kísér-



tése, nevének állandó emlegetése stilizáltabb
komédiát sejtet egy alapvetően realista vígjátékon
belül.

A közönségsiker kétségtelenül ennek az
ötvözetnek az együttes eredménye, de a többféle
játékmód bizonyos fokú „stílustalanságot" hozott
létre, és háttérbe szorította a gondolatiságot.
Néhány tucat harsány nevetésről le-mondva
értékesebb előadás született volna. Jurka László
rendezőnek annyit vetnék a szemé-re, hogy a
reális szerepformálást szorgalmazó szándékát nem
erőszakolta rá minden szereplőre. Színházi
emberek tudhatják, hogy nem lehetett könnyű
helyzetben. A színészek, különösen a jó komikus
hírében állók mindent elkövetnek, hogy egyetlen
jó „ziccert" se hagyjanak ki. Mellettük szól a
rendezőnek szegezett puska, amelynek ravaszán
talán a kasszára tekingető színházi vezetők tartják
ujjukat. A vígjáték dramaturgiai gyengeségei,
olykor sablonos nyelvezete is okot adhatott a
konfliktusokat pótoló „ripizésre". Talán nem
látszott biztosnak a próbák során az, hogy
harsányságok nélkül is lehet közönség-sikerre
számítani. A bemutató után úgy tetszik, hogy
magasabb művészi szintnél csak parányit lett
volna kisebb a közönségsiker. Különösen, ha a
rendezőt és a színészeket szakértő dramaturgiai
munka segítette volna. Inkább Iksz elv-társat
kellett volna átkeresztelni, nem pedig
„Miasszonyunk Terézia" (így emlegetik kollégái a
volt igazgatónőt) félelmetes személyiségét ka-
cagtató bábfigurává degradálni. Koós Olga Terézia
és Egerváry Klára Irén (a másik vén-kisasszony
tanárnő) szerepében inkább nevetséges
„öreglányoknak" tűnnek, mint veszedelmes
intrikus ellenfeleknek. Színpadi eszköztáruk
megannyi kiváló eszközét bevetették a szórakoz-
tatás érdekében, mintha csak a népszerű slágereket
akarták volna pótolni e zenétlen vígjátékban. A
szövegkönyv szerint az író egyetlen figurának
szánt nevetséges bűnhődést, a szoknyapecér,
karrierista biológiatanárnak, s ezt a szándékát
Sallós Gábor valóra is váltotta.

Szimpatikus, stílusos színpadi munkát láttunk
Máthé Évától, Csapó Jánostól és Csiszár Nán-
dortól, akik egy-egy tanár figuráját rajzolják meg
hitelesen. Mindhárman olyan kisembereket
Alítottak a színpadra, akik számtalanszor válnak
;nevetségessé, esetlenné, de ugyanakkor a maguk
módján hősök is az életben.

A fiatal tanárnőt, a főhőst Kopetty Lia játssza
kicsit fakó színekkel, de mindvégig a darab és a
rendező diktálta stílusban. Kedvesebb, sugárzóbb
lehetett volna. A másik főszereplő, az igazgató:
Markaly Gábor. Sokféle vonást dolgozott

bele a figurába, amely számára íróilag hálátlan
feladatnak ígérkezett, hiszen inkább elszenvedi,
mint irányítja az eseményeket. Nagyon jók halk
és megfontolt, néha szorongó érzésekkel küsz-
ködő pillanatai, egy-egy komikus hatásra törő
mozdulata viszont esetlennek tűnt. Iksz elvtárs
kislányát Péva Ibolya illúziókeltően játszotta.

A néhány évvel ezelőtt Erdélyben még bátor-
nak ható vígjáték nálunk ma már erőtlennek,
sablonosnak tűnt, jóllehet az írói szándék, a fel-
vázolt történet ma is igaz és aktuális. De azt a
nyelvet, amelyet az író akkor és ott, különféle
tudatos megfontolásokból alkalmazott, le kellett
volna mai, „itthoni magyarra" fordítani. Elvégre
nem drámai múzeum-darabnak szánták, hanem
élő probléma színpadi megvitatásának. Ha
hiányérzetünk van, akkor elsősorban e „vita"
elmaradása miatt.

J. Gy.

Miskolci Nemzeti Színház, 1969. január.
Rendező: Jurka László, jelmez: Kalmár Katalin,
díszlet: Ütő Endre. Szereplők: Kopetty Lia, Koós
Olga, Egerváry Klára, Máthé Éva, Péva Ibolya,
Markaly Gábor, Sallós Gábor, Csapó János,
Csiszár Nándor, Kiss Jenő, Csiszér András.

A DIALÓG

lengyel színházi folyóirat részletes ismertetést

közöl lapunk első számáról, bemutatva állan-

dó rovatait, képanyagát stb. Az ismertetés

Boldizsár Iván bevezető cikke mellett a leg-

bővebben Kardos Tibor írását tárgyalja, mely

Dante Isteni színjátékának színrevitelét elem-

zi. Egy-egy mondattal jelzi a többi írás prob-

lémakörét is, általános képet rajzolva a lap

jellegéről.




