
tésére. Ehhez nem is választhatott volna
jobb partnert a Pomádé király új ruhája
komponistájánál, aki nyilatkozataiban és
életművében is kifejezésre juttatta a
társművészetekhez való vonzódását. Aki
mozgásban, képekben, szavakban is gon-
dolkodó zenei alkatnak vallja magát, és
,.anakronisztikus makacssággal keresi a
kontaktust a hallgatósággal". Alighanem
éppen ez a legszélesebb hallgatósággal való
kantaktus lehetősége vonzotta Ránki
Györgyöt, amikor Kertész Lászlónak igent
mondott, azzal a megszorítással, hogy opera
helyett zenés színjátékot komponál a

Körhinta folytatásaiként. (Az üggyel való
közösségvállalására jellemző, hogy nemcsak
komponistája, ha-nem alkalmanként
dramaturgja is lett a stábnak, és saját,
vakszövegnek szánt verssoraiból lett végül a
játék prológusa és epilógusa is.) A Körhinta
és a West Side Story mitológia dramaturgiai
konfrontációja pedig valóban Ránki testére
szabott zenei feladat. Ennek köszönhető,
hogy muzsikája a legkülönbözőbb
stíluselemek szellemes, dinamikus, néhol már
parodisztikus montázsává vált, és ily módon
valószínűleg a nagy sikerű
operaelőadásoknál is szélesebb
nézőrétegeket hódít meg. Ránki songjai
ezúttal közös utat nyitnak a népdalkedvelők
és a beatrajongók előtt, amely kitérőkkel
vagy talán anélkül vezet majd a (közérthető,
magasabb rendűmodern muzsika felé.

A játékot létrehozó alkotó-team motorja,
Kertész László, mintegy másfél esztendős
előkészítő munka után kezdhette csak meg
„munkaköri" kötelessé-gének teljesítését - a
bemutató előkészítését. Híven a Déryné
körülmények alakította stílusához, most a
lehető legegyszerűbb eszközöket
választotta. Ez az egyszerűség azonban nem
jelent meg-alkuvást, éppen ellenkezőleg. A
Vasarelyt idéző modern színpadkép (Wege-
nast Róbert munkája) és a jelzett díszletek
alkalmazása a szokottnál magasabb
absztrakciós és asszociációs
követelményeket állít a falusi nézők elé,
ugyanakkor jól kihasználható játékteret
teremt a színészeknek. Stílusos és szellemes
ötletek sora, kitűnő tempó jellemzik a
rendezést. Különösen sikerültnek érezzük a
Farkas Sandri brigádjának sodró erejű
dinamizmusát é a fodrászjelenet humorát.
Kár, hogy a darab ízlésficamai az előadás
egyes mozzanataira is rányomják a maguk
provinciális bélyegét.

A szereposztás slágere Köves Géza -
Sandri szerepében. Munkatársaitól

hallottak, hogy hegedűtanszakot végzett, és
a Hamlet-monológgal felvételizett a
színészminősítő vizsgán. Ezt a frappáns
pályakezdést csak azért érzem említésre
méltónak, mert személyében kitűnő
muzikalitású, jó hangú, megnyerő és tem-
peramentumos musicalszínész jelentkezett
a Déryné színpadán. Nem rajta múlott,
hogy a színpadi duettekben is egyedül
maradt. Partnerének, Németh Hajnalnak
színészi képességeit ugyanis egyelőre még
meghaladta ez a szerep. Egyéniségéből és
játékából is hiányzott a törőcsiki sugárzás. A
szokottnál népesebb szereplőgárdából
három karakteralakítást emelnék ki. Kutas
József Bíró Mátéjában élettapasztalat és
erő érződik, s úgy éli át a maga személyes és
nemzedéki drámáját, hogy abban a darab
társadalombírálata is kifejeződik. Érdekes
kontrasztot alkot a felnőtt nemzedék két
asszonyfigurája: Szele Margit és Fehér Edit
- Bíró Máténé és Samu Jánosné szerepében
- mérték-tartó, kulturált alakítással
szolgálják a drámát. A humoros effektusok
mestere a vidámságot, a paródiát és jó
ízlést mindvégig összeegyeztető Németh
József. Szerencsés volt a brigádtagok
hármasa is: Nagy János, Magasházi István
és Nemes Lajos összjátéka. A pincérnők
karáról és a riporterfigurákról tapintatból
szívesen hallgatnánk, de a rendezés
megérdemli, hogy szóvá tegyük: az ilyen
hatásvadászó, tapsot kergető „alakítások"
egy együttesen belül - kimerítik a
tisztességtelen verseny fogalmát.
Dicséretesen jó viszont az együttes tagjai-
nak, énekeseinek szövegmondása. Sajnos,
még a súgónak is minden szavat értettük a
nézőtéren I

Esztendők óta egyetértünk a népszínház
szükségességében, létjogosultságában, és
vitatkozunk annak jellegéről. Kertész László
hozzászólása most a gyakorlatban viszi
előbbre a vitát.

Nádasy László: Forog a körhinta (Déryné
Színház)

Zene: Ránki György, dalszöveg: Vargha
Balázs, rendező: Kertész László, díszlet: We-
genast Róbert, jelmez: Rimanóczy Yvonne,
táncok: Barta Judit, vezényel: László Endre,
Orosz István.

Szereplők: Kutas József, Szele Margit, Németh
Hajnal, Vajda Dezső, Fehér Edit, Nagy Miklós,
Németh József, Bordás Dezső, Kálny Zsuzsa,
Virágh Rezső, Köves Géza, Nagy János,
Magasházi István, Nemes Lajos, Szirmai József,
Zöld Ildikó, Lenkefy Erika, Káldy Rita, Kovács
István, Szirmai József, Vajda Dezső.

MÉSZÁROS TAMÁS

Végletek között

Még a múlt nyáron került kezembe a
Déryné Színház 74/75-ös évadának mű-
sorismertetője, amely a tizenhét leendő
bemutató majd mindegyikéről közölt né-
hány soros tartalomkivonatot. Ezek
némelyike akkor ironizáló megjegyzésekre s
egyben a műsorterv egészét érintő
kételyeim kifejezésére késztetett. De
hozzátettem még azt is, hogy jó volna
beszélgetni a színház vezetőivel alapvető
szándékaikról. Füstölgésem a rádióban
hangzott el, s mert megszoktam már, hogy
az elszálló szó többnyire nem érdemi
vitákat, hanem az érintettek aktív sértődéseit
váltja ki, igen meglepődtem, amikor
hónapok múltával meghívót kaptam a
Déryné egyik újdonságának bemutatójára.
Azt ajánlották, hogy ha megnéztem az új
darabot - Nádasy-Ránki-Vargha: Forog a
körhintáját -, akkor üljek le az igazgatói
irodában arra a bizonyos beszélgetésre is.

Még egyszer a Körhintáról

Nem tagadom, előítélettel viseltettem már
az ötlet iránt, hogy Sarkadi Imre és Fábri
Zoltán közös remekét, a Kör-hintát mai
zenés színpadon továbbírják. Nem az
átdolgozások, az újraértelmezések, még
csak nem is az átírások ellen fenekedem.
Öntörvényű művek és gondolatrendszerek
esetén azonban az idegen szerző tollából
származó folytatásokat, a befejezett, lezárt,
saját életüket élő alkotásokra való
„ráépülést", a szereplők sorsfonalainak
továbbgöngyölítését illetéktelen
beavatkozásnak tartam.

Kétségtelen tehát, hogy a Forog a kör-
hinta előadása nekem aligha tetszhetett,
hiszen létjogasulbságát magamban már
eleve megkérdőjeleztem. S mert az elő-
adás valóban nem térített jobb belátásra,
elutasító véleményemet elmondtam a rádió
kritikai ,műsorában. Földes Anna említi is
ezt a bírálatot a SZÍNHÁZ-nak
ugyanebben a számában, s bár elismeri,
h o g y ellenérzéseim nem
megalapozatlanok, higgadt alapossággal
védelmébe veszi a produkciót. Nézete sze-
rint Sarkadi és Fábri Körhintája ma már
olyan élő mítosz, amelyet bárkinek joga
van új műalkotásban feltámasztani.

Rövid kitérőként - mert szeretném a



Forog a körhintával kapcsolatos állás-
pontomat tisztázni - viszontvitába kell
szállnom Földes Annával. Nem hiszem,
hogy az eredeti Körhinta valóban közismert
mítosz volna, de „munkahipotézis-ként"
elfogadom.

És akkor beleütközöm a következő
alapkérdésbe: folytatható-e a mítosz?
Cselekményvonalán, eszmeiségén lehet
változtatni; az átértelmezés bevett mű-vészi
gyakorlat. De - továbbírni - véleményem
szerint - nem lehet.

Kritikustársam kivetnivalót csak abban
talál, amivel a szerzők megtöltik az általa
ismertetett kanavászt. Ilyen hibás töltelék
gyanánt azonban sorra veszi a darab szinte
valamennyi motívumát, jó néhány jelenetét
és szerepét - feltétel nélküli tetszését
mindössze egyetlen kurta epizód, a fodrász
és a tanácselnökné kettőse nyerte meg.

Viszont teljes mértékben egyetértek
Földes Annának azzal a megállapításával,
hogy a kritikának számolnia kell a
produkciónak a közönségre gyakorolt
hatásával is. Éppen ezt a hatást tartom a
legveszélyesebbnek a Forog a körhinta
esetében. Álproblémáktól súlytalan, írói-
zenei-rendezői ízlésficamoktól terhes
„népszínmű" kerül a bejegyzett művészi
érték (ti. a film) égisze alatt olyan fal-vak
nézői elé, amelyekben jobbára egyedül a
Déryné képviseli a színházat.

Nagyjában-egészében elmondtam
mindezt Szalai Vilmosnak, a színház
igazgatójának is, amikor tervezett
beszélgetésünkre - már kritikám elhangzása
után - sor került. Nem győztük meg
egymást, de legalább nem beszéltünk
mellé. Az került magnószalagra, amit
gondoltunk, s beszélgetésünk rövidített (de
korántsem szelídített) változata nemsokára
elhangzott a rádióban. Utána ismerőseim -
színháziak is - megkérdezték: ugye a
felvétel óta nem állnak szóba veled a
Dérynések?

A színháziak és a kritikusok mai, tá-
volról sem békés egymás mellett élése
idején valóban hihetetlennek tűnik: a
rádióadás másnapján már újabb meg-
hívásokat kaptam a Déryné Színház több
előadására, köztük operetthez és
mesejátékhoz is, mondván, ha kedvem
tartja, ismerjem meg teljesebben a szín-
házat.

A hátrányos helyzetű színház

Ezek az utak aztán meggyőztek arról, hogy
a Forog a körhinta alapján valóban nem
lehet megítélni a Déryné szín-vonalát. De
minek az alapján lehet?

Hiszen gondoljuk meg: ez a színház
„mindenevőbb", mint bármelyik kama-
raszínházzal, operatagozattal, tánc- vagy
balettkarral rendelkező vidéki nagy
színház. Már azt is az utóbbi évek vív-
mányaként emlegetik, hogy tizenkét tár-
sulatról sikerült kilencre leépülniük.

Ugyanakkor azonban bővítették az
amúgy is kiterjedt profilt, mert
gyermekszínházat is játszanak az opera, az
operett, a zenés játék és a prózai darabok
mellett. Paradox módon, a mesejátékok
műsorra tűzésének mégis mindenki örül a
színházban. Mert korábban egy társulat a
teljes évadon át egyetlen darabot játszott
unalomig, s most legalább kettőt.
Méghozzá egy napon; délután például a
Szőrmók Marcit, este Az új ember kovácsát.
Ez fárasztóbb ugyan fizikai értelemben, de
mégiscsak változatosabb - mondják a
színészek. És nem utolsó szempont, hogy
lerövidíthetik az eddigi kéthetes vidéki
utazásokat nyolc napra, mert a tervet a napi
két előadás hamarabb hozza

Kérdés persze, hogy a produkciók
minőségén javít-e ez a megterhelő
könnyítés? Aligha.

Csakhogy a Déryné Színház mind a mai
napig elsősorban az üzemszerű működés
emberi feltételeinek megteremtésével van
elfoglalva. Társulatai évente 1900 előadást
tartanak több száz játszási helyen. Amíg a
falusi művelődési házak lassan-lassan
korszerűsödnek, a színpadi lehetőségek
javulnak, addig az utazási és
szálláskörülmények változatlanul
siralmasak.

Kétségtelen: a dérynések küldetést
vállalnak. Teljesítik is. De tudomásul kell
venni, hogy a körülmények megszabják a
teljesítmények értékét.

Időszakosan, romantikus falusi kam-
pányok erejéig felfűtheti a lelkesedés kis
színházi csapatok előadásait, s ilyen-kor
elfelejthetők, nélkülözhetők a civilizáció
kellékei. De ha egy színésznek évadonként
kétszázszor szüntelen vándorút közben kell
színpadra lépnie, akkor minden
„könnyezeti ártalom" beivódik, stressz-
hatásként állandósul, lassan őrli az
idegrendszert. És idő múltával ezek a
művészeten kívüli tényezők óhatatlanul
nagyobb jelentőséget nyernek, mint maga a
művészet. Még akkor is. ha a színész nem
tud róla, vagy éppen mindent elkövet, hogy
kivonja magát a zavaró körülmények
hatása alól. Mert ez emészti fel a legtöbb
energiát.

Tény, hogy a Déryné Színházba főiskolát
végzett friss diplomás nem szerződik. A
SZÍNHÁZ 1972/1-es számában megjelent
beszélgetésben Molnár Gál Péter sok más
égető probléma mellett ezt is felvetette a
színház vezetői előtt, a saját részéről abban
látva a fiatalok távolmaradásának okát,
hogy nem vonzza őket a megmerevedett,
konzervatív műsorpolitika.

Igen, bizonyosan hozzájárul ez is. De
hosszú éveken át nem sok különbség
mutatkozott a Déryné és a vidéki színházak
darabválasztéka között, sőt, némely pesti
együttes is hasonló „rakottpalacsinta"

(idézet M. G. P.-tőt) műsort játszott.

Véleményem szerint a diplomás kezdő
elsősorban a mostoha körülmények miatt
kerüli el a Dérynét. Másodsorban pedig
azért, mert ez a színház nem mutatja he
sem a szakma, sem a szélesebb közönség
előtt. Itt nincs film-, tévé-, rádió- és
szinkronlehetőség. Ha mégis hívnak, nem
tudná vállalni. Kezdő fizetéséből kellene
élnie, a továbbjutás halvány reményével.

S ebből következik, hogy a Déryné
Színház utánpótlása igen gyenge. Az
anekdota szerint időnként lezárják az
Asbóth utcát, és aki bennreked, abból
színész lesz. Komolyabbra fordítva a szót,
a színház saját költségén, menet közben
próbál alapismereteket adni a képzetlen
színészjelölteknek. Ily módon is
kifejlődhetnek tehetségek, de kétségtelen,
hogy az a színház, amelyik erre a
megoldásra kényszerül, hátrányos helyzetű
a többiekhez képest, hacsak nem
rendelkezik önálló és magas szín-vonalú
művészképző stúdióval. A Dérynében
nincs ilyen.

A színház joggal panaszolja, hogy a
kritika nem szentel alapos elemzéseket
bemutatóinak. De az igazság bonyolultabb.
A kritikusokat is lefegyverzik a
körülmények. Nem ismerik, mert nem
ismerhetik a színház munkáját, színé-
szeinek pályáját, fejlődését. Többnyire a
nevüket sem. Ha ugyanis a Dérynében egy
színész csak kétszer egymás után nem kap
igazi feladatot, akkor évekig talonba kerül,
s több százszor lép fel olyan darabokban,
amelyekre okkal nem figyel oda senki a
szakmában. Lehetősége sincs váltani, mást
is játszani. A rendezők munkáival hasonló
a helyzet.

A kritikus viszont - amikor egy je-
lentősebbnek ígérkező bemutatóra el-megy
- érthetően nem szeret tájékozatlanul ítélni,
fél az ismeretlentől. Elma-



rasztal egy alakítást, mire kiderül, (hogy az
illető voltaképp az operatársulat tag-ja, akit
kölcsönvették ehhez a produkcióhoz.
Kifogásokat emel a zenekarral szemben,
utólag megtudja, hogy kényszerű
átcsoportosítás történt, (mert a színház tíz-
egynéhány muzsikusát éppen több zenés
produkcióhoz kellett szétosztani. Megbírál
egy túljátszott magán-számot, és megsért
vele egy kitűnő Jászai-díjast, aki évek óta
igyekszik bizonyítani.

Láttam ebben a 130 színészt foglal-
koztató kombinátban mesejátékot, ope-
rettet és prózát, mintegy keresztmetszetét
a repertoárnak. És rá kellett jönnöm, hogy
mindez nem egyetlen színházat képvisel.
Hogy a Déryné Színház csupán szervezeti,
de nem minőségi egység. Produkciók
futnak, amelyeknek nincs közük
egymáshoz, nem illeszkednek semmilyen
folyamatba vagy egységes koncepcióba. A
Déryné adott időszakra jellemző
színvonalát, arculatát nem lehet úgy
meghatározni, mint azt több-kevesebb
sikerrel más színházaink esetében tesszük.

A sötétség hatalma

Azt is mondhatnám, hogy végletek lát-
hatók egymás mellett. S ha a Forog a
körhintáról mint jellemző melléfogásról
beszéltem, akkor említenem kell Tolsztoj
drámájának, A sötétség hatalmának
előadását is, Petrik József rendezésében.

Petriknek erre a vállalkozásra sikerült
összpontosítania a legjobb erőket, és
megvalósítania a színházon belüli ideális
szereposztást. Kiemelkedően jó alakítás
több is van, disszonáns hang nincs. Amíg a
darabot műsoron tartják, ezek a színészek
együtt maradnak, ők alkotnak egy
társulatot a kilenc közül. Aztán keverednek
majd megint tovább, s részt vesznek jó
vagy rosszabb produkciókban. Most
mindenesetre hittel és az ügy iránti
érezhető alázattal játszanak. Hiszen igazi
színházat csinálnak néhány hónapig.

Tolsztoj nyolc drámája közül alig-
hanem csak a kilencediket, vagyis a
Háború és béke regényfolyamának Pis-
cator-féle átdolgozását ismeri a közönség.
Amikor tehát Petrik A sötétség hatalmához
nyúlt, többet tett egyetlen dráma
feltámasztásánál.

A sötétség hatalma tömören súlyos drá-
ma, ugyanakkor - ha lehet ezt a szót
használni - egyszerű. Németh László
társalkotói rangú fordításában olykor
szinte balladaian letisztult, kemény

színpadi nyelven, és minden népneve-
lősditől mentesen szólal meg. Jóllehet,
Tolsztoj 1886-ban a népszínházak felké-
résére írta, előadatását III. Sándor nem
engedélyezte. Könyvalakban azonban több
százezer példányban fogyott el, s tíz évvel
később színpadi tilalmát is feloldották;
csak éppen a népszínházak számára nem,
így a darab történetének szomorú iróniája,
hogy a városi és az udvari színházakban
aratott nagy sikert. (Külön tanulmányt
érdemelne, hogy drámaírói
munkásságában hogyan értelmezte
Tolsztoj a népszínházi fel-adatot.)

Tolsztoj egyik levelében hangsúlyozta,
hogy a történet - látszólagos kuriozitása
ellenére megtörtént bűnesetet dolgozott
fel, „átlagos embereket" akart ábrázolni. S
A sötétség hatalma valóban arról szól,
hogy a paraszti élet sivársága, kegyetlen
vagyontörvényei a XIX. század
Oroszországában hogyan ölik ki az
emberekből a gátlásokat, s az érzelmeknek
hitt vak ösztönök hogyan állítanak minden
cselekedetet egyetlen cél, a szerzés
szolgálatába. Természetesen a dráma
félreismerhetetlenül tolsztojánus
eszmeiségű, a bűnös végül a nyilvánosság
előtt önszántából vallja meg bűneit, s nyeri
el a lélek nyugalmát.

Petrik József jó érzékkel kevésbé
összpontosít erre a filozofikus motívumra,
inkább az a folyamat érdekli, amelyben a
dráma főszereplőin szinte hétköznapi
észrevétlenséggel hatalmasodik el a
szerzési vágy, s fokozatosan lepusztul
róluk az összetartó morális imáz. Ebben a
közegben a lelkiismeretlenség egyszerűen
realitásnak tűnik, kézenfekvő
lehetőségnek, alkalmas fegyvernek az
élettel vívott harcban.

Nyilvánvaló, hogy ennek az előadásnak
köze lehet a mai magyar faluhoz. Nem
napi aktualitásként, hanem művészi
értelemben. Mert elembertelenedésről,
kapzsiságról, léleknyomorító begyö-
pösödésről beszél. Felkavaró, megtisztító
ereje érzelmeket ébreszthet, és in-
dulatokkal késztethet szembenézni ma is.
Vagyis élő színház a szó igazi értelmében.

Távol áll tőlem, hogy a Forog a kör-

hintát esztétikai szinten mérjem össze A

sötétség hatalmával. Azonban össze-
mérhető e két bemutató vonatkozásában a
vállalakozások igényessége, a felelősség,
amellyel kiválasztattak és színpad-ra
kerültek.

Szalai Vilmos azt mondta beszélgetésünk
során: a színház feladata, hogy eligazítsa,
tanáccsal lássa el a falusi embert. A
rádióműsor egyik napilapkritikusa utóbb a
szemére vetette ezt, mondván : a színház
több kell hogy legyen a Kincses
Kalendáriumnál. Szalai nyilván átvittebb
értelemben használta ezeket a kifejezéseket
- szellemi kalauzra gondolt.

S ha ezt fogadjuk el a Déryné Szín-ház
céljaként, látnunk kell, hogy mai
műsorának nagyobb része ennek nem felel
meg.

Gyökeresen változtatni a színház
műsorpolitikáján, a színészek életmódján
és munkakörülményein s aztán a művészi
színvonalon, minden bizonnyal csak
gyökeres szervezeti átalakításokkal lehetne.
Körvonalazottabb, egységesebb
elképzeléseket csak szűkebb, koncent-
ráltabb társulattal követhetnének. Erre
azonban - mint az igazgató mondja - nincs
lehetőség. A színház fellépései iránt
országszerte nagyobb az igény, mint amit
most kielégítenek. A társulat megszűrése,
szűkítése ellen elsőként a szakszervezet
tiltakozna. A pénzügyi mutatókkal pedig
nem lelhet hazardírozni. És még sorolja
tovább a jelenlegi kötöttségeket. Ezek
bizonyára léteznek is.

Akkor pedig úgy kell feltenni a kérdést,
hogy megfelel-e ez a felépítés a
közművelődési céloknak. Teljesítheti-e
igazi feladatát az ismert feltételek mellett
ez a színház, amelyik 320 dolgozójával
csaknem húsz produkciót tart mű-soron
szinte valamennyi (színpadi mű-fajban, s
előadásait eddig több mint tízmillió néző
látta?

Mert éppen az imponáló adatok kö-
telezik a Déryné Színházat; 1975. au-
gusztus 2o-án immár 25. évadát kezdi meg.
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