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Szegedi Játékszín

Kamarahelyiségét Játékszínre keresztelte át az
idén a Szegedi Nemzeti Színház, és a műsorból
kiviláglik, hogy a névváltoztatás nem csupán
formaság volt. Az idei szezon programja: Bánk
bán, Ez fantasztikus!, Koktél hatkor (T. S. Eliot),
Lulu, játszik a család (Gyárfás Miklós), játékok
életre-halálra (Hubay Miklós). A műsor nyomán a
szándék is jól követhető: a magyar klasszikus
után a Rostand-történetből szerzett musical, majd
a klasszikusnak beillő angol költő modern
drámája és a két új magyar bemutató között
karácsonyi könnyedség (Lulu), ahogyan ez
minden vidéki színházban szokás.

Bizonyára lehetne ennél jobb programot is
összeállítani, de rokonszenvesebbet, népszerűbbet
aligha. Van benne klasszikus dráma, zenés játék,
tragédia, vígjáték. Megtaláljuk azokat a kisebb-
nagyobb emelőket is, amelyeknek segítségével
eljuthat a közönség az igényesebb szín-ház
régióiba. Lehetőséget ad a színésznek, hogy

többféle műfajban próbálja ki erejét és tehetségét,
jó alkalmat nyújt a rendezőnek jellegzetes
kamarastílus, bensőségesebb játék kidolgozására.

Maradjunk talán a színészi lehetőségeknél.
Szabó Kálmán, Demjén Gyöngyvér és Miklós
Klára nevét említem példaként, rajtuk bizonyítva a
Játékszín erényeit, a vállalkozás hasznát.

Szabó Kálmán először is újrafogalmazta, ro-
busztus erejű, kokárdás hősből gondolkodó ál-
lamférfiúvá alakította át Bánkot, azután az Ez
fantasztikus!-ban eljátszott egy vándorkomédiást,
aki maga sem hiszi, hogy valaha igazi színész volt,
végül Eliot drámájában a konvenciók béklyóiban
vergődő tisztes angol úrról adott finom, jellegzetes
képet. Hozzá hasonlóan változatos színskálát
mutat Demjén Gyöngyvér idei szereplése is a
Játékszínben; az ártatlanságból az őrületbe
menekülő, drámai Melinda után Célia a Koktél
hatkor-ban, pszichoanalitikus bonyolultságot lelki
tisztasággal párosítva az alakításban, majd Hubay
egyfelvonásosának szerelmes úrilánya a második
világháború idejéből, egy leány, aki szerelméért
becsületével és életével fizet. Miklós Klára az Eliot-
dráma legbonyolultabb szerepét játszotta el, a
fontoskodó, pletykás vénkisasszonyt, aki mellesleg
bölcs társa a lelkek békéjével kereskedő és
kísérletező rejtélyes orvosnak. Ez a fajta
bonyolultság nála is lényeggé és egyszerűséggé
sűrűsödött egy Hubay-egyfelvonásosban, ahol az
özvegy ezredesné lelkivilágában nemcsak az
otrombát, a közönségest érzékeltette, hanem a
mások tragédiája láttán feltörő, szinte szexuális
mámort is. Quod erat demonstrandum: a
Játékszín idei évadja alkalom volt arra is, hogy
néhány művész jobban felszín-re hozza azokat a
képességeit, amelyek régóta benne
szunnyadoztak.

Három rendező: Bozóky István, Versényi Ida és
Szász Károly munkáit láthattuk a Játék-színben,
és noha egyéniségük, művészi hőfokuk
természetszerűleg sokban különbözik egymástól,
egyetlen közös vonást mégis felfedezhettünk
mindhárom törekvésben. Azt a lényeges igényt -
amellyel nem kevés rendező marad gyakorta
adósunk -, hogy a közönséget szoros szálakkal
fűzze az előadáshoz. Az értelmezés közvetlensé-
gében, a szinte előttünk születő és kibomló hely-
zetekben és konfliktusokban követhető nyomon ez
a szándék, és abban, hogy a fizikai és szcenikai
közelség a bensőségesebb eszközök felszínre
hozására késztette a színészeket és a rendezőt is.
A Gyárfás-darabban Király Levente alakítását
vehetem példának. Tulajdonképpen konvencio-
nális vígjátéki figura ez: hiú, törtető fickó, meg-



nyerő külsejű szerencselovag, aki a nagy pro-
fesszor árnyékában szeretne sütkérezni, de egy
gyors fordulat segítségével még a szép
professzorné kegyeiben is részesülhet.
Nagyszínházban talán harsogóbb lenne ez az
alakítás, a szerzői konvenciót játékbeli
közhelyekkel tetézve. A Játékszínben azonban
minden enyhe fintor hangos vigyorrá szélesedik,
így hát a színész arra kény-szerül, hogy
takarékosan bánjék gesztusaival, eszköztárát ne
pazarolja fölöslegesen. Így született meg rendező
és színész jóvoltából az az árnyaltabb,
lépésenként fejlődő hős, aki céljai eléréséhez
sokféle eszközt vesz igénybe.

Furcsa ellentmondás, hogy a közönséggel való
szorosabb kapcsolat óhaja a Játékszínben ez ideig
csak az egyik oldalról teljesült. A közönség alig-
alig mutatott hajlandóságot arra, hogy szorosabb-
ra fűzze kapcsolatait a színházzal. Magyarán:
csaknem üres nézőtér előtt zajlottak le az idei
évadban a Szegedi Játékszín előadásai. Az ellent-
mondás létezéséről szóltam már egy korábbi
cikkemben, okait azonban akkor még nem tudtam
pontosan megmagyarázni.

Most már több fény derült az okokra. Azt nem
hiszem - pusztán a közben megváltozott szín-
házvezetést igazolandó -, hogy a Játékszín idei
műsortervében, az előadások színvonalában kell
látnunk a sikertelenség magyarázatát. (Vannak
ugyanis ilyen hangok, még azok részéről is, akik
korábban ezeket az előadásokat dicsérték. Nem
kívánok ezen az úton járni.) Akad itt néhány
egyéb ok is.

Alapvető probléma maga a helyiség. Nem na-
gyon szoktuk kategorikusan kijelenteni, pedig
lényeges művelődéspolitikai kérdés, hogy a hu-
szadik század második felében színielőadásra al-
kalmatlan helyiségben játszani nemcsak botorság,
hanem rossz üzlet is. Nem egyedül a Játék-színre
vonatkozik ez a megállapítás, de ezúttal itt a
legszembetűnőbb. A volt iparosegyesület vagy
legényegylet termét a lebontott Nemzeti Színház
nyikorgó, zörgő, összeroskadó - alattam
szerencsésen össze is roskadt - széksoraival tették
még otthontalanabbá. Es mit mondjunk a kopár
előtérről és a sivár büféről, amelyek amúgy sem
telt nézőtér, hanem negyed-, félház befogadására
alkalmasak csupán? Ezért a színházért nem
érdemes legszebb ruháját felvennie annak az
orvosfeleségnek, aki ilyen alkalmakra esetleg
toalettet csináltat. Ne húzzuk el gúnyosan a
szánkat: a sznobság némely színházi műsorterv-
ben is jelen van, miért éppen a közönség soraiból
kívánjuk egy csapásra száműzni?

A megfelelő helyiség hiánya mellett a szervezés
és a propaganda gyengesége is jellegzetes oka

a részvétlenségnek. Elpanaszolták nekem egy
ankéton: a város nyolcezer egyetemista és főis-
kolás diákja közül jóformán senki sem jár Szege-
den színházba. M s vidéki városban ennyi diákra
műsort alapoznak, itt még a professzorok is ritkán
tévednek be az előadásokra.

Statisztikai adatok helyett elmondok két példát,
együttesen talán megközelíthetjük velük Szeged
problémáját. A szerzővel érkeztem vonaton a
premierre, a pályaudvartól a szállodáig, onnan a
színházig együtt mentünk. Végig az úton sehol
egy plakát, mely a bemutatót hirdetné. Az első,
kézzel festett, hevenyészett, esztétikai
szempontból jócskán kifogásolható plakátra a
Játékszín előtt bukkantunk.

A másik: a bemutatót szokás szerint bankett
követte a Tiszában. Vacsora közben észrevettem
az étterembe belépő neves szegedi professzort.
Tapasztalatból mondom: minden egyetemi vá-
rosban ilyenkor a társulatból legalább öten fel-
ugranának, hogy a színház barátjaként üdvözöljék
az illetőt. Köszöntésére egyedül én keltem fel a
helyemről, mert régebbről ismertem. De legyünk
igazságosak: a tanszékvezető professzorból sem
váltott ki különösebb emóciót, hogy szegedi
tartózkodásom célja premier. Bizonyos vagyok
benne, hogy intellektuális élményben lehetett
volna része a bemutatón. Hubay Miklós két
egyfelvonásosa közül különösen az első, a Fiatal
lányok kékben és pirosban az emberi tartásnak
olyan nemes példájával szolgál, amely ma sincs
tanulság nélkül sem egyetemi oktató, sem diák
számára.

A szegedi Nemzeti Színház vezetésében, mint
tudjuk, évad közben változás történt. Vaszy
Viktor, a kiváló muzsikus, akinek operakultúrája
kivirágzását és európai hírét köszönheti Szeged,
zeneigazgató lett, és a színház élére Lendvay
Ferencet nevezték ki. Jogos reményeink vannak
arra, hogy a szegedi Nemzeti Színház az eddigi-
nél szorosabb kapcsolatot teremt a közönséggel;
nem utolsósorban ezt a célt szolgálja a kamara-
helyiség korszerűsítésének terve is. Hiba lenne
azonban elvetni, lebecsülni azokat az eredmé-
nyeket, amelyeket áldozatos művészek többek
között a Szegedi játékszínben igyekeztek létre-
hozni.




