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Vidéki eredmények,
gondok

A vidéki színházak két év óta többékevésbé
rendszeres budapesti vendégszereplése egy
új, fiatal rendezőgárda érkezését jelzi.
Valójában nem egy, ha-nem két nemzedék
próbálkozik azzal, hogy a maga színházi
elképzeléseit meg-valósítsa. Az idősebbek -
Zsámbáki Gábor, Székely Gábor, Ruszt
József, Sík Ferenc - a hatvanas évek
derekán-végén kezdték rendezői
pályafutásukat, s most jutottak el - aránylag
hamar - az igazgatói, főrendezői székbe.
Melléj ük sorakoznak a főiskolát csak
nemrég végzett fiatalak: Ascher Tamás,
Szőke István, Illés István, Valló Péter,
Karinthy Márton, akik közül még nem
mindenki-nek volt alkalma bizonyítani.

Ezek a fiatalok általában olyan együt-
tesek kialakítására törekszenek, ahol a
társulatok tagjait az igazgatótól a díszle-
tező munkásig azonos művészi elvek,
azonos alkotó .szenvedélyek fűtik. Ezt a
szenvedélyt 'korábban néhány általunk
„szegény színházaknak" nevezett amatőr
együttesnél tapasztaltuk, amelyek tagjai
diákként, tanulmányaik mellett vagy
kenyérkeresetüket biztosító napi munka
után hónapokon át tartó, hajnalokba nyúló
próbák során [kényszerítették ki magukból
produkcióikat. Olyan produkciókat,
amelyekkel nem vallottak szégyent
Wroclaw, Nancy, Zágráb, Párma
fesztiváljain a nemzetközi avantgarde
legjobbjainak mezőnyében.

A mi „szegény színházas" amatőrjeink
avantgarde együttesek voltak, s ennek
ellenére, példamutató hatásukra egy-szerre
csak széles tömegeit érintő mozgalommá
vált az eleddig halódó amatőr-színjátszás;
az élen járva szinte mágnes-ként vonzották
a maguk szintjének közelébe az eddig
többnyire ízlésromboló műkedvelést űző
együtteseket, s biztatták őket arra, hogy a
művészi önkifejezés maguk világához illő
lehetőségeit keressék. Úgy tűnik, e
társulatok szellemi hatása, művészi
eredményei most az újonnan érkező
művészgárdát is megtermékenyítették.
Lehet, hogy a hatás csak közvetett vagy
inkább csak a gyökerek közösek - de
tagadhatatlan, hogy a világnézeti
elkötelezettség, az etikus mű-

vészi magatartás és munkaerkölcs azonos
követelményén túl, a színpadi meg-
jelenítés terén is találhatunk rokon vo-
násokat. Gondolunk mindenekelőtt a testtel
való játék fokozott hangsúlyozására, a
színészi fizikum kifejező eszközeinek
tudatos fejlesztésére, a koreografált
mozgások, a gesztikus játékmód
megnövekedett szerepére. Igaz, szublimált
formában, de erőteljesen érződik ez a
kapcsolat Ruszt rendezésében, aki
korábban éveken át vezette a budapesti
Universlitas együttest, de a „szegény
színházak" hatásának nyomai fel-
felvillannak Ascher Tamás és Valló Péter
legutóbbi rendezéseiben: a Vdkerdy-da-
rabban, az Ördögökben, illetve a Yer-
mában. (Tapasztalhattuk - rossz utánér-
zésként - a miskolci Haramiákban, Nagy
András László rendezésében. Bár feltehető,
hogy az amerikai Eper és vér című film
volt a Haramiákban átvett „protost-
imozgások" közvetlen forrása, csak éppen
a magyar amatőrmozgalom ezeket a
mozgásokat, játékokat már korábban
összehasonlíthatatlanul invenciózusabban
adaptálta a maga mondanivalójához. A
déjá-vu élményén nem változtat, ha Nagy
András László esetleg nem ismerné a
magyar amatőrmozgalom legjavának
produkcióit.)

Nem-avantgarde színházak

„Szegény színházainkkal" ellentétben, a
sajátos arculatukat kereső, most formálódó
vidéki együttesek nem avantgarde
színházak. Legcsekélyebb mértékben sem
azok. Többnyire a világirodalom
klasszikusait viszik színre - a világszínház
nagy együtteseinek útjait járva. Példa-
képeik elsősorban a szovjet színházban
keresendők, a kanszerűen értelmezett
Sztanyiszlavszkijnál, Mejerholdnál, a
maiak közül. Ljubimovnál, Tovsztoino-
govnál, Efrosznál, meg lengyel, cseh,
román rendezőknél. Az angol színház-bál a
mai Shakespeare-játszás lehetőségeit
felmutató Royal Shalkespeare Company
hatását észlelhetjük egyikük-másikuk
rendezésében. Ezek a példák nem másolást
jelentenek, hanem ösztönző hatást, annak
tudását, hogy csak a világ
színházművészetéből kiindulva lehet
megtalálni a világszintre törekvő magyar
színjátszás sajátos színeit, hangjait.
Avantgarde szerepük nem több, mint hogy
ösztönző versenyt támasztva több.
áldozatosabb munkára, jobb edőadásokra
biztassanak.

Kaposvárott és Szolnokon megszűnt

az együttesek kettéosztottsága, a külön
operett és drámai társulat. Az együttesek
ragaszkodnak ahhoz, hogy vidámságban,
derüben is művészetet nyújtsa-nak
közönségüknek: Moliére-t, Shakespeare-t,
Suassunát vagy Dumas Három testőrének
Planchon feldolgozásával vetekedő házi
készítésű változatát. (Ami-nek a
színrevitele még több munkát, fejtörést
követelt, hiszen magát a dara-bot is ki
kellett találni.) A társulatok vezető
színészei így szinte minden produkcióban
szerepelnek, s lélegzetvételnyi pihenőshöz
is alig jutnak.

Próbaidő

A társulatoknak ez a művészi igényessége
kétségkívül rendkívüli mértékben kiélezte
a próbaidő problémáját. Wajda egy évig
készülhetett Dosztojevszkij Ördögökjének
a színrevitelére. Ascher Tamásnak négy
hete volt rá. Ahogy Valló Péter is négy hét
alatt bűvölte színpadra remek Yerma-
rendezését. És mégis, az évad derekán két
olyan kitűnö előadás született Kaposvárott
és Szolnokon, amelyhez hasonlót keveset
látni hazai tájakon. Igaz, napi tízórás
próbákat számítva a lenti négy hét, nyolc-
tíz hetes budapesti próbaidőnek felelt volna
meg. A fiatalok azonban joggal érzik: nem
egy esetben ennyi próbaidő is kevés. Ezért
a bemutatók után is továbbjavítják, csi-
szolják az előadásokat, keresik önmaguk
okulására is a lehető legtökéletesebb
megoldást. A tanulás, önmaguk képzése
érdekében néha olyan darabok előadására
is vállalkoznak, amelyeknek színrevitele -
sejtik - meghaladja erőiket. Ilyen
produkció volt például a már említett
Három testőr-előadás, amelynek esetében
valóban nem ártott volna még néhány hétig
vagy akár hónapokig gyakorolni a
különféle akrobatikus mozgásokat,
biciklizéseket, vívásokat, ugrásokat, hogy
azokat - a cirkuszi előadásformáinak
megfelelően - valóban jó cirkuszi szintre
emeljék. A cirkuszparódia elleplezte ugyan
ügyetlenségüket, de valójában a paródia
követelte ügyetlenséget is akrobatikus
szinten kel-lett volna tudni művelniök.

Úgy tűnik, a fizikai gyakorlatokra
egyelőre kevés energia jut, a szépen ko-
reografált mozgás elsősorban ott érvé-
nyesül, ahol ez nem követel különösebb
gimnasztikai tudást. Ruszt János király-
rendezésében a csatajeleneteket néhány
szépen stilizált, lassított mozdulattal
érzékeltette - nemcsak újszerűen, de igen



hatásosan is, tudatosítva bennünk a
gyilkolás minden borzalmát. A Yermában
Valló Péter a fehér lepedődíszletek között
futkosó két fekete ruhás öreg-asszony
gondosan megkomponált mozgatásával ért
cl egy adott pillanatban maximális drámai
hatást. Talán még megrázóbb volt a maga
egyszerűségében, ugyanebben a
rendezésben az elválás, a búcsú
fájdalmának jelzése két egymástól lassan,
nehezen elváló kézzel. Pécsett, a táncos
múltját nem feledő Sík Ferenc
rendezéseiben a tánc, a mozgás megkü-
lönböztetett szerepet kap, ás hála a Pécsi
Balettnak, a rendező koreográfusfantáziáját
szinte egyedülálló módon érvényesítheti.

Szolnokon és Kaposvárott a figyelem
elsősorban a színészi játékra, a helyes
szövegértelmezésre összpontosul. A ren-
dezők arra törekszenek, hogy a színészek a
legapróbb részletekig kidolgozzák és
felépítsék szerepüket, s tudatosodjon
bennük a szerepek egymáshoz való vi-
szonya. Igyekeznek kiküszöbölni a ru-
tinmegoldásokat, az üresjáratokat.

Ez a feszített munka, az állandó kon-
centrációs kényszer egy azonos játékstílus
állandó gyakorlása meghozza a maga
gyümölcsét. A sok karakteralakítást

igénylő Ördögöknél eszméltünk arra, hogy
a kapasvári társulat mennyi kitűnő
színésszel büszkélkedhetik. S többségük itt
tudta tehetségét kiérlelni. A
tapasztaltabbak, mint Olsavszky Éva és
Kun Vilmos, a fiatalok, akik más
színházakban nem lelték helyüket: mint
Jeney István, Koltai Róbert, Molnár
Piroska, Vajda László, Verebes István,
Monori Lili már az élvonalból szegődött
Kaposvárra. Pogány Judit itt lett segédszí-
nészből a színház egyik vezető színésze,
Reviczky Gábor a főiskola után itt kezdte
pályáját.

Színésznevelés

A színésznevelés élet-halál kérdése e tár-
sulatoknak. Kaposvárott megtörtént a
csoda, hogy pesti szerződést mondtak fel
vagy utasították el fiatal színészek, mert
művészi fejlődésüket itt biztosítottábbnak
érezték. Egy-egy alkalommal megtörténhet,
hogy a főváros valamelyik
színészkiválósága elszerződik egy-egy
szerepre valamelyik vidéki társulathoz - de
ha hosszú távon bírni akarják a versenyt a
fővárossal, e társulatoknak maguknak kell
kinevelniök tehetségeiket, s nemigen
számíthatnak arra, hogy más-honnan
kapnak kész színészeket.

A kollektívák kialakítása a színházon
belül szokatlan új viszonyt teremt vezetők
és a kollektívák tagjai között. Korábbian
egyetlen vidéki színház vezetője számára
sem jelenthetett lelkiismereti kérdést, ha
módja nyílt előnyösebb fel-tételekkel egy
másik vidéki vagy fővárosi színházhoz
szegődni. A most kialakuló kollektívák
elsősorban a vezetőket kötik - ha már
nekibuzdították színészeiket a Himalája
megmászásának, ennyi áldozat után
félúton, háromnegyed úton nem hagyhatják
őket cserben. Ki-heverhetetlen morális
törést okozna ez, nemcsak mindazoknak,
akik bíztak bennük, hanem a vezetőkben is.
Zsámbékiék, Székelyék "hitújító" szerepre
vállalkoztak, s a hitújító nem hagyhatja
cserben a nyáját.

Nehéz helyzetet teremthet, hogy ezek a
kollektívák nem illenek a nálunk kialakult
színházi struktúrába. Eddig az volt a rend,
hogy a fiatalok vidékre mentek tanulni, s ha
bizonyítottak, egy fővárosi színházhoz
szerződtek. Egyik-másik, a kollektívában
helyét nem lelő színész számára persze
továbbra is nyitva áll a lehetőség a
kilépésre, a máshová szerződésre, de a
kollektíva fejlődé-se eleve hosszú távú
kötődést igényel, és csak mint kollektíva
mozdítható egyik városból a másikba.

Az utóbbi időben is szaporodtak az olyan
hangok, amelyek azzal vádolták ezeket az
együtteseiket, hogy Budapest-re
kacsingatnak, s nem saját városukhoz illő
műsorpolitikát folytatnak. Hogy a magyar
valóság ellentmondásait felmu-

Jelenet az Ördögök kaposvári előadásából: Pogány Judit, Radics Gyula és Verebes István
(Somogyi József felvétele)



totó, gondolkodásra késztető
proidukciókkal elijesztik, sőt, maguk ellen
fordítják a színházat gondűző, búfelejtő
szórakozásnak tekintő, operettkedvelő
közönségüket.

Az igazság az, hogy ezek a hosszú
lejáratú célra szervezkedő együttesek
mélyebben gyökereznek városukban, mint
ez valaha is előfordult a vidéki színházak
történetében. Eddig is meg-esett, hogy
egyik-másik vidéki városban fiatal
tehetségekből és Budapestről valamilyen
oknál fogva vidékre száműzött
színészkiválóságakból érdekes,
színvonalas előadásokra képes együttesek
verődtek össze. De valamennyiük számára
nyilvánvaló volt, hogy vidéki
működésüket átmeneti állapotnak tekintik,
amint hívják őket, mennek fel, illetve
vissza Pestre. Ezúttal az újfajta, új szel-
lemű színházat teremtő vállalkozások
hosszabb időtartamra jegyezték el
magukat városukkal. S ezért messzebbre
néző, folyamatos munkával, egymásra
épülő előadások sorával remélhetik a ma-
guk világlátásához, ízléséhez igazodó
közönség kialakítását, megnyerését. A
vállalkozások merészségét, szépségét csak
fokozza, hogy Pécset kivéve, szín-házi
szempontból a legkedvezőtlenebb
adottságú városokban, Szolnokon,
Kaposvárott, Kecskeméten akarják bizo-
nyítani : itt is lehet megalkuvások nélküli,
igazi művészszínházat teremteni.

Műsorpolitika

Meggyőződésünk, hogy azoknak a vidéki
színházaknak van igazuk, amelyek
megalkuvás nélküli műsorpolitikát foly-

tatnak. Néhány évvel ezelőtt a vidéki
színházak műsorpolitikáját elemezve,
magam is szóvá tettem, hogy ugyan-abban
a színházban, ugyanazokkal a szí-
nészekkel, ugyanannak a közönségnek
nem lehet egyszerre a Csárdáskirálynőt és
a Három nővért játszani. A kétfajta
színházeszmény kizárja egymást, s a szí-
nészt, közönséget egyaránt megzavarja.
Nem lehet az egyik nap az ábrándvilág
szépségét magasztalni, s másnap hazug-
nak bélyegezni, leleplezni ugyanezt az
ábrándvilágot. Másfajta színészi maga-
tartást, játékstílust követel az operett és
másfajtát a dráma. Máig is emlékszem egy
Feleki Kamillal folytatott beszélgetésre,
amelyből kiviláglott, hogy a Fővárosi
Operettszínház művészei milyen halálosan
komolyan veszik hivatásukat.

Úgy hiszem, az operett feudális tár-
sadalmi hátterének magszűnésével egyre
inkább népmesei 'funkciókat lát el; egy
olyan mesevilággal vigasztalja nézőit,
amelyben a szegény ember legkisebb lá-
nyáért, a szép kis táncosnőért jósága,
tisztessége jutalmául végül is eljön a ki-
rályfi az Óperenciás tengeren túlról, és
feleségül veszi, hogy aztán boldogan
éljenek, míg meg nem halnak. Az elő-
adások megítélése végül is egyre inkább
az operettiek zenei anyagának minőségén,
s a megjelenítésre választott esz-közök
nemességén múlik. Minden bizonnyal
operettet is lehet színvonalasan, művészi
igénnyel játszani, de akkor vállalni kell a
műfajit minden követelményével együtt.

Mert nem lehet úgy operettet játszani,

hogy közben a színészek lelkükben lenézik
a műfajt, rangjukon aluli „muszfeladatnák"
tekintik. Így végül is az történik, hogy
közönségűket odakent, silány giccsel
etetik, s néhanapján maguknak próbálnak
színházat játszani. De az operettmentalitás
menthetetlenül ezekbe a művészi igényű
előadásokba is beleszűrődne, mert a
giccsre nevelt közönség ezt akkor is
kikényszerítené a színészekből, ha
történetesen Lorcát vagy Németh Lászlót
próbálnak játszani. Székely Gábor a
lelkemből beszélt, amikor advocatus
diaboliként feltett kérdéseimre, hogy a
maguk terheinek könnyítésére miért nem
mutatnak be időnként operettet, zenés
vígjátékot, azt felelte : nem fújhat-nak
szájuk egyik szögletéből hideget, a
másikból meleget. Elkötelezték magukat
egyfajta mondanivaló, egyfajta színház-
eszmény mellett, s nem tehetik, hogy egyik
nap ezt, másik nap az ellenkezőjét
mondják. Közönségük joggal vetné sze-
mükre, hogy vagy akkor vagy ekkor

hazudtak.
Kétségtelen, ebben az önként vállalt,

feszített ütemben nem sikerül minden
produkciót egyforma szintre emelni. De
nyilvánvaló, hogy még így is több emberi,
művészi értéket közvetítenek, mintha
közben fél kézzel összecsapnának egy
ócska, semmitmondó, de ízlésromboló
operettelőadást vagy vígjátékot. S éppen
mert a kísérletezés, a keresés, a
közönségnevelés periódusában tartanak,
valóban megtörténik, hogy egyik-másik
produkció nem éri el a várt közönséghatást.
Jellemző példa erre a kaposváriak bűbájos
gyerekdarabja, John Arden A királyi kegy
című komédiája, amely a
közönségszervezés kény-szerhelyzetével
küszködött. Gyerekdarabnál az életkori
adottságok döntőek, nem lehet ugyanazt
játszani alsótagozatos és felsőtagozatas
tanulóknak. Arden darabja a tízévesnél
idősebbeknek, sőt akár felnőtteknek is szól,
viszont - gyerekdarab címén - a szervezés
több ízben alsótagozatos gyerekekkel
töltötte meg a színházat. Ez a közönség
csodálatosan hálás volt, amikor a többség
ér-tette a darabot, s ahol a gyerekeknek
módjuk volt bekapcsolódni a játékba. A
darab jelentős része azonban elment a fejük
fölött, s a számukra követhetetlen
részeknél azonnal kikapcsolták, zajongani
kezdtek, tökéletesen tönkretéve az
előadást. Olyanfajta bukás volt ez, amely -
meggyőződésünk - előbbre vi-

Jelenet Schiller Haramiákjából (Miskolci Nemzeti Színház).
Az előtérben: Várday Zoltán mint Moór Károly (Kerényi László felvétele)



szi a színházat. Mert a produkció hatás-
elemzése hosszú távon is gyümölcsöztető
tapasztalatokkal szolgált.

Utazó díszletek

A közönség megnyerésében fontos szerepet
kapnak szemmel láthatóan a díszletek is.
Pauer is, Najmányi is előszerete t t e l
t e r v e z bonyolult konstrukciójú
díszleteket. Ezek kétségtelenül gyönyörűek
- csak éppen nemigen alkalmasak a
szállításra. Tudom, vannak érveik - s az
egyik éppen az, hogy a látvánnyal is meg
akarják nyerni a látványra vágyó nézőiket.
De mégsem hagyhatják figyelmen kívül az
együttesek tájolási kötelezettségeit, hogy
olyan vidéki városok kultúrházaiban kell
fellépniük, ahol nincs zsinórpadlás,
süllyesztő, sőt, a kel-lő tér is hiányzik. A
kaposváriak Sütő-darabjának előadását
Szekszárdon is láttam. A város művelődési
háza szép, modern épület, a színházterem
atmoszférája is emberibb, kulturáltabb,
mint a kaposvári kifűthetetlenül hideg,
rideg hodályé. Zsinórpadlás hiányában
azonban éppen csak hogy jelezni lehetett
Pauer hatásos díszletmegoldását. Ettől
viszont már a színészek is úgy érezték,
hogy nem nyújthatják azt, amire Kapos-
várott képesek, és itteni vendégszereplésük
amolyan kényszerfeladat.

Ha a világhírű New York-i La Mama
színház állandó vendégszereplései miatt (a
pénzhiányról nem is beszélve) lemond a
díszletekről, akkor a szolnokiak, ka-
posváriak is megengedhetik maguknak,
hogy legalábbis könnyen szállítható,
mozgatható, mindenféle színpadon al-
kalmazható díszletmegoldásókát
alkalmazzanak. Ebből a szempontból
Csányi Árpád Kecskemétre tervezett
díszletei példamutatóék - mert egyszerűek,
mind-össze néhány elemből állnak, ezért
akadály nélkül szállíthatók, mégis szépek,
látványosak, kifejezően hatásosak. Nem
hiszem, hogy a rendezőknek lenne ener-
giájuk arra, hogy produkcióikat
kétféleképpen rendezzék meg, egyszer az
anya-színház számára a szállíthatatlan, de
szép díszletek között, s egyszer úti célra, a
díszlet leegyszerűsített változatában. Így
aztán kétféle szintű előadás keletkezik.
Nem mintha a színészek nem kívánnák
tájon is tehetségük maximumát nyújtani, de
a félig felépített díszletrendszerben nem
jöhet létre ugyanaz a művészi hatás, amire
odahaza képesek.

A közönségük megnyerése kétségtelen
létkérdése a fiatal társulatoknak. Úgy tűnk,
valóban elvesztették a giccsked-

velő, operettkedvelő vidéki kispolgári
közönség egy részét. Nincs autópark a
színházak körül, s a szünetekben a kö-
zönség nem szolgál divatbemutatóval. Mert
a nézőtéren többnyire fiatalok ül-nek,
üzemek, téeszek dolgozói. Talán nem
mindig annyian, mint szeretnénk, de
remélhetőleg egyre növekvő számban.
Persze, az sem elbagatellizálható
eredmény, ha Szabó Istvántól Pilinszky
Jánosig filmrendezők, költők és diákok
szükségesnek érzik, hogy lezarándokol-
janak vidékre egy-egy intellektuális és
művészi izgalmat ígérő produkció
megtékintésére. Hogy vidéki színházi
műhelyeknek ilyen vonzása legyen, erre
sem

igen akadt példa az elmúlt harminc év
magyar színháztörténetében.

A fiatal társulatok a meredekebb és ezért
keservesebb, veszélyesebb utat vá-
lasztották, amikor erre a meg nem al-
kuvásra serkentő közönségre orientálód-
nak. A régebbi, kitaposott út hozott ugyan
telt házakat, megnyerő statisztikákat, csak
éppen tudat- és ízlésformáló művészi
eredménnyel nem szolgált. Tovább
erősítette a közönség kispolgári ízlését,
giccsigényét. Ha egyelőre néha
szerényebbek s kevésbé mutatósak az
eredmények, akkor is többet érnek. Mert a
látszateredményekkel szemben - ezek igazi
eredmények.

Jelenet Shakespeare János királyából (Kecskeméti Katona József Színház)


