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Egy érdekes színház

Vizsgaelőadások a főiskolán

Egy korosabb hölgy - foglalkozására
nézve tánctanár - megkérdezte, hogy sza-
bad-e a mellettem levő hely, majd miután
igent válaszoltam, az előadás megkezdése
előtt társalogni kezdett. Elmondta, hogy ő
minden produkciót megnéz az Odry
Színpadon, mert itt lehet a legérdekesebb
előadásokat látni.

Mielőtt kiásnám a csatabárdot, és a fő-
város, valamint a vidék színházi élete kö-
zötti - szerintem mesterségesen konstruált
- ellentét mellé egy harmadikat sora-
koztatnék fel, kénytelen vagyok mégis
csatlakozni a tánctanárnő véleményéhez.
Noha nyilvánvaló, hogy a Színház- és
Filmművészeti Főiskola egészen más kö-
rülmények között működik, mint egy-egy
pesti vagy fővároson kívüli színház, és
műsorpolitikájában is jobban alkal-
mazkodik a végzős osztály színészi egyé-
niségeihez, a vizsgázó rendezők érdeklő-
déséhez, mint a közönség óhajához, mégis
tagadhatatlan, hogy az ország egyik
legértékesebb színháza a Vas utcában
található. Kevés olyan társulat van, amely
egyetlen évad alatt olyan érdekes,
különleges műsort állítana össze, mint az
Odry Színpad.

Lássuk a bizonyítást. Az 1974-75-ös
évadban a vizsgázó főiskolások előadtak
három klasszikust, Molière-től A férjek

iskoláját, Csehovtól a Cser esznyé sker te t és a

Leánykérést. A többi mű a XX. században
keletkezett: Lorcától A csodálatos vargáné,

Čapektól A rabló, Lillian Hellmantól a
Régimódi játékok, Witkiewicztől az Egy kis

udvarházban, a Borisz Vasziljev kisregénye
alapján dramatizált A hajnalok itt csendesek,

Peter Hackstól A sanssouci molnár,

Witlingertől az Ismeri a tejutat? és Barta
Lajostól a Szerelem. Ezenkívül a szezon
elején eljátszottak két zenés játékot,
Brecht-Weill Mahagannyját és Gilbert-
Sullivan: Házasságszédelgőjét; ezt a kettőt
sajnálatosan nem láttam.

Ha pontosan összegeztem a műsort,
akkor ez tizenhárom darab, a modernek
között van szovjet, NDK- és NSZK-beli,
cseh, lengyel, spanyol, amerikai és ma-
gyar. Melyik színház mutat be például
ilyen arányban műveket a szomszédos

szocialista országokból? Ha hiányérzetem
van, az csak annyi, hogy az elmúlt
szezonban mindössze Barta Lajos drámája
képviselte a magyar irodalmat, és kü-
lönösen hiányzott a műsorból a mai ma-
gyar alkotás. Ezt azért is említem meg,
mert éppen a legutóbbi évtized néhány
hazai drámája egy sor hálás szerep elját-
szására nyújtott volna alkalmat.

I.

A főiskolai évad értékelését megnehezíti,
hogy kétféle vizsgáról: a színészekéről és
a rendezőkéről úgy kell véle-

ményt mondani, hogy azok egymással
nemcsak szerves kapcsolatban állnak, ha-
nem egymás munkáját gyöngítik vagy
erősítik is. Vagyis nagyobb felelősség
ítélkezni olyan színészi teljesítményről,
amelyet téves, elhibázott rendezői kon-
cepció vagy a koncepció hiánya szólított
színpadra, más esetben pedig - sem a
vizsgázó rendező, sem az utolsóéves
színészjelölt egyéniségét még nem is-
merve - nehéz megállapítani, hogy a látott
játékból mennyi a színész leleménye és
mennyi a rendező érdeme. Ezek egy
többismeretlenes egyenlet X-ei, Y-jai és

Dezsényi Péter és Halmágyi Sándor A sanssouci molnárban



Witkiewicz Egy kis udvarházban című darabja az Ódry Színpadon
(Bánfalvi Ági, Kiss Mari és Vándor Éva)

Z-i; a kritikus, amikor megkísérli ér-
tékelő szavakkal behelyettesíteni az is-
meretleneket, lelkiismeret-furdalása tá-
mad, hogy valódi eredményt kapott-e?

Az elmúlt évadban Major Tamás osz-
tályából öt negyedéves rendezőjelölt és
Békés András egyik növendéke mutat-
kozott be. Közülük kétségkívül a legiz-
galmasabb tehetség Rencz Antal, akinek
két munkáját is láthattam a főiskolán,
Witlinger kétszemélyes játékának, vala-
mint Csehov háromszereplős tréfájának
színpadra állítását. Nem tudom, véletlen-
e, hogy társaival ellentétben Rencz
kamaradarabok megrendezésére
vállalkozott, de mivel láttam egy
„felnőtt" rendezését, a Csudakarikást a
Budapesti Gyermek-színházban, ami
meglehetősen vegyes érzelmeket keltett
bennem, mert a fiatal művész még nem
tudott eléggé bánni nagyobb
színészcsoportokkal, örömmel láttam,
hogy a főiskolán a két vagy három
szereplőt egészen kiváló érzékkel
irányította. Azt hiszem, Rencznek az
elméleti munka lehet az erősebb oldala:
fölkutatni, végigelemezni egy mű benső
lényegét, és azt néhány vele rokon gon-
dolkodású társ segítségével megvalósítani
Karl Witlingernek groteszk és burleszk-
be hajló, többszörösen megcsavart, a

nak utalva, de csökönyösségük, önhitt-
ségük, őseiktől örökölt talmi gőgjük
minduntalan megakadályozza őket a
kapcsolatteremtésben. Munkájában ismét
csak föl lehetett figyelni a szöveg
részletező értelmezésére, sok olyan apró,
kedves kis játékra, amitől a Leánykérés
csehovian többrétegű, tréfásan komor játék
lett.

Gali László a népszerű írónőnek, Lillian
Hellmannak nálunk kevéssé ismert
színművét, a Régimódi játékokat kapta vagy
választotta vizsgarendezésül. Ez az
Ibsenből, Csehovból és O'Neillből táp-
lálkozó dráma a maga beteges fülledt-
ségével, patologikus testvérszerelmi
kapcsolataival, Amerika déli részének
fullasztó levegőt árasztó zaklatottságával, a
pénz okozta rothadás enyhe nyárspolgári
bírálatával kedvező alkalmat kínál a
rendezőnek arra, hogy a furcsa dialó-
gusoknak megfelelő helyzeteket teremtsen,
és hogy megrajzolja a dialógusok mögöttes
színterét is. Érdekes, érett, fel-nőtt munka
Gali Lászlóé, aki biztonsággal építi föl a
dráma vonulatait, jól indít és hatásosan
fokoz, élesre feni a dialógusokat, a
színészeket pszichológiai adottságaik útján
lendíti előre, anélkül, hogy belebonyolódna
a darab kínálta freudi pszichoanalízisbe. Ha
szabad egyet-len munka alapján ítélkezni,
akkor Gali László a Régimódi játékokban már
sokat elmondott önmaga, rendezői
tehetségé-ről.

Szurdi Miklósnak és Bohák György-nek
egyenként csak egy-egy fél estére való
feladat jutott; Szurdi a tragikus sorsú és
sokáig elfeledett lengyel filozófus, festő és
író, Witkiewicz furcsa, a trancendenst a
földön járó vaskossággal keverő, Egy kis
udvarháltban című darabját, Bohák pedig
Lorca közismert művét, A csodálatos
vargánét rendezte meg. A kimagasló
művészi teljesítmény jegyeit egyik
rendezés sem viseli magán, mindkét munka
csak arról tanúskodhat, hogy a vizsgázók a
főiskolán megtanulták mestereiktől
mindazt, ami ebben a szakmában
megtanulható. Egyik rendezés sem rossz,
sőt Szurdi nagyon jól ráérez a lengyel író
szimbolista helyzetképeire, tragi-
komikumára, Bohák pedig szépen meg-
rajzoltatja a szereplőkkel Lorca dallamos
költői világát, a darab játék a játékban
légkörét. A sistergő, izgalmas színpad, a
világot megváltani akaró szándék hiányzik
mindkét rendezésből, és helyette a
becsületes korrektség uralkodik el a
játékban.

Két komédia, egy klasszikus

tragédiából lepkeszárnyakon komédiába
átsuhanó, az ember lényegét kutató filo-
zofikus játéka a rendezőn kívül két fiata-
labb évjáratú színész, a másodéves Gáti
Oszkár és a harmadéves Andorai Péter
jóvoltából az évad legérdekesebb előadá-
sa volt. Rencz a jó artistákra jellemző
módon ezt a valójában nehezen előadható
- mert nagyon sok leegyszerűsítő, se-
matikus megoldásra csábító - nyugatné-
met darabot olyan könnyedséggel adatta
elő, mintha csak olcsó nyári bohóság
volna. De éppen ebbe a könnyedségbe
lopta bele a továbbgondolkodásra ser-
kentő drámai eszméket, az ember való-
ságos lénye és a látszat közti ellentét filo-
zófiai magvát. Ugyanaz az aprólékos, de
mégsem a kicsinységeken babrálgató, ha-
nem egységes elképzelésű kidolgozás,
ami rendezését a Witlinger-játékban jel-
lemezte, volt az erős oldala a Csehov-
tréfának is. A Leánykérés ugyancsak csábít
a félreértelmezésre, az üres bohóckodásra,
a magakelletésre, amint erre láttunk is
már színpadi példát, de Rencz itt sem adta
meg magát a felületes, könnyel-mű
elképzeléseknek. Ennek a vidám je-
lenetnek a mélyén a vizsgázó rendező fel-
fogásában sok a szomorúság: két magá-
nyos embert látunk, akik egymásra volná-



Molière-é - és egy modern- Peter Hacksé -
szerepelt a másik két rendező, Varsányi
Anikó és Csiszár Imre vizsgáján. Varsányi
Anikó A férjek iskolája rendezésével nehéz
leckét adott fel a kritikusnak, aki szeretné
eldönteni, hogy mit akart neki itt és most
Molière elmondani. Félő azonban, hogy
ezt Varsányi Anikó sem tisztázta eléggé
magában, ezért egy meglehetősen
unalmas, pedánsan száraz előadást állított
színpadra. Más Molière-darabnál elnézőbb
lehetne a bíráló, de éppen A férjek
iskolájában annyi a modern gondolat, hogy
joggal elvárható volna: egy fiatal rendező -
aki ráadásul nő - mondja el és mondassa el
a színészekkel véleményét a ma is
időszerű molière-i eszmékről. Fölvetődhet
persze a kérdés, hogy helyes pedagógiai
érzékkel bízta-e rá tanára az évad egyik
legnehezebb - mert sok töprengést és
elmélyedést kívánó - feladatát arra a
növendékre, aki a látszat szerint inkább a
jelenségek felszínén marad. Csiszár Imre A
sanssouci molnár rendezésével hálásabb
feladatot vállalt, mert Hacks, a lelkes
Brecht-tanítvány ebben a szatirikus
történelmi anekdotában, a porosz
militarizmust meg a Nagy Frigyes-i
politikai manipulációt kigúnyoló játékban
rendkívül sok lehetőséget ad a különféle
színpadi megoldásokra. Csiszár Imre azon-
ban a színpadon látott játék tanúsága sze-
rint nem eléggé gondolta végig, hogy
tulajdonképpen mi a lényegesebb Hacks
darabjában: a történelmet ironizáló fin-tor,
a mulattató anekdota, a kisembernek
Schillert idéző öntudatra ébredése vagy a
manipulációnak mába is áthallható kí-
sérlete. Mindez együtt van jelen a szín-
padon, különösebb nyomaték nélkül, és
emlékezetében a néző a legtovább a vidám
hancúrozást őrzi meg. Az értékelést
megnehezíti az a nem túlságosan szeren-
csés ötlet, hogy Hacks darabjában
összesen hét vendég működik közre, és
csak-nem valamennyien a maguk egyéni
stílusát helyezik előtérbe. Ilyen nagyszámú
vendég fellépése éppen a legfontosabb
szerepekben kétségessé teszi, hogy főis-
kolások vizsgaelőadása zajlott-e le, hiszen
ennyi fáradsággal a rendező bármely más
színházban is vizsgázhatott volna.
Azonkívül a közreműködő színészek ép-
pen a legjobban eljátszható szerepekben -
akaratukon kívül persze, hiszen fellé-
pésükkel szívességet tettek - elvették a
lehetőséget azoktól a főiskolásoktól, akik-
nek ez hálás színészi feladatot kínálna. Ez-
úttal bizony eléggé meggondolatlanul
osztott szerepeket a főiskola vezetősége.
Miután ez a beszámoló nem a már mű-

ködő színészek, hanem a vizsgázók mun-
káját értékeli, ezért csak jelzem, hogy
Peter Hacks darabjában Csurka László,
Agárdi Gábor és Mányai Zsuzsa, Lorca
játékában pedig Halász Judit rendkívül
lelkiismeretesen segítette a növendéke-
ket.

II.

A színészvizsgák rendezései közül el-
sőnek kell megemlíteni Kapás Dezső
munkáját; Barta Lajos Szerelem című drá-
máját állította színpadra, aprólékos gond-
dal, sok leleménnyel, a kisváros század-
forduló utáni légkörét művészi hitellel
megrajzolva. Nem véletlen, hogy az el-
múlt évadban Witlinger kamaradarabján
kívül ez volt a legkiemelkedőbb vizs-
gaelőadás. Kapás világosan meghatározta
a szereplők egymáshoz való viszonyát, és
megőriztette velük a színmű kesernyés,
tragikus hangvételét. Érdekesen és Cse-
hov szelleméhez hűen rendezte meg Ke-
rényi Imre is a Cseresznyéskertet. Azt hi-
szem, a színészvizsga nem a legjobb al-
kalom különböző rendezői kísérletekre,
sem pedig tetszetős álmodernkedésre -
amire láttunk néhány példát éppen Cse-
hovval kapcsolatban az elmúlt években -,
és Kerényi szöveghűen azt a Cseho-

vot mutatta be, aki képzeletünkben és
emlékezetünkben él, és akinek erőszakolt
aktualizálás nélkül is van mondanivalója,
üzenete számunkra.

A szerelem költőiségét és irrealitását,
nemzedékek bonyolult és szövevényes
kapcsolatát és konfliktusait ábrázolta Hor-
vai. István Čapek komédiájának megren-
dezésével; ez a munkája valószínűleg
nem sorolható a kitűnő rendező legjelen-
tősebb teljesítményei közé - sok az elő-
adásban a kimódolt, erőszakosan hatá-
sosságra törekvő mozzanat, és nem min-
den szerep illeszkedik elég szervesen a
cselekménybe -, de jó alkalmat adott né-
hány hálás színészi feladat sikeres meg-
oldására. Az igazsághoz az is hozzátar-
tozik, hogy A rablóban sok a vázlatosság,
a kellően ki nem dolgozott részlet, és ez
természetesen fékezte a rendezőt is
munkájában. Végül a Vasziljev-regény-
ből dramatizált megrázó háborús törté-
netet Pethes György állította színpadra,
Száraz György és önmaga közös színházi
adaptációjában. Erre a rendezésre a leg-
inkább a korrektség jellemző: alapjában
véve mindvégig hibátlan munka, sok
hatásos, lírai és derűs mozzanattal, jó
tempókkal, ízléssel előadva. Hiányzott

Jelenet A férjek iskolájából (Bánfalvi Ági, Vitéz László és Polyák Zsuzsa )
(MTI fotó - Keleti Éva felvételei)



azonban a produkcióból az igazán nagy
drámai pillanatok szépsége, a mély katar-
zis megrázó élménye, az a fajta színház,
amely nem fukarkodik az érzésekkel.
Vasziljev regénye a szó nemes értelmében
érzelmes mű, de mintha ezeket az érzel-
meket kissé megfékezte volna az érzel-
gősségtől való félelmében a rendezés.

III.

A legnehezebb és leghálátlanabb fel-adat
most következik: végzős színészekről
néhány szerep alapján véleményt mondani.
A kritikus átérzi felelősségét, hogy
felszínes benyomásai alapján ítélkezik, a
pedagógiai előzmények ismerete nélkül. A
színpadon gyakran látott mű-vészről
könnyebb megmondani, hogy a szóban
forgó szerep megfelel-e karakterének, de
vajon a most végző színésznél meg tudjuk-
e pontosan ítélni, hogy azt a feladatot, amit
egy darabban kapott, szereposztási tévedés
vagy képességeinek fogyatékosságai miatt
oldotta meg a vártnál gyöngébben.

Mégis, e nehézségek és sok korábbi
vizsgaelőadás ismeretében hadd írjam le
mindenekelőtt örömmel: Békés András és
Horvai István osztályában nagyon sok a
tehetséges színész, aki alaposan elsajá-
tította a mesterséget. A legfontosabb,
amiről valamennyi előadás, még a leg-
gyöngébb is egyértelműen tanúskodik,
hogy a főiskola a színészi munka alapjait
jól rakta le a most végző két színészosz-
tálynál. Általában a szituációk alapos ki-
dolgozása, a világos szerepértelmezés, az
esztétikus mozgás, a tiszta és jól érthető
beszéd jellemezte a vizsgázókat, és ezt
nem minden korábbi évfolyamra mond-
hattam volna el.

Miután a Cseresznyéskertben és a Sze-
relemben mindkét osztály teljes létszám-
ban bemutatkozott, az látszik a legcélra-
vezetőbbnek, ha a színlap alapján sorra
veszem a színészeket és úgy mondok vé-
leményt róluk.

Menszátor Magdolna a Cseresznyés-
kertben Ranyevszkajaként színészi karak-
terének megfelelő, eleven alakítást nyúj-
tott: érzelmek csapongását, a könnyel-
műséget, a légiesség mellett a melankóliát,
a sírást és nevetést, a szerelmet és a
szorongást ábrázolta, tehetséggel. Hellman
darabjában ennek a csehovi hősnőnek egy
deformált és amerikanizált változatát
játssza el, a gazdag, előkelősködő hölgyet,
aki az élvezetek rabja, és noha sokat ad a
külsőségre, alapjában véve önző, ostoba,
közönséges perszóna. Ezt a sokrétűséget
már kevésbé sikerült Men-

szátornak megragadnia, inkább a felületen
maradt, és néhány sztereotipfával rajzolta
meg Albertine Prine alakját. Kár volna,
hogyha a későbbiekben is az egyszerűbb
megoldások felé hajlana, ahelyett, hogy a
figura lelkéig eljusson.

A lányok közül véleményem szerint
Kiss Mari a legtehetségesebb. Ezt első-
sorban nem is a Csehov-darabban bizo-
nyította, ahol Anya szerepének könnyed
líraiságát nem eléggé élte át. Annál ér-
dekesebb játéka a Witkiewicz-darabban,
ebben a jelképekkel és misztikummal
megtűzdelt, furcsán ironikus színműben: a
rákban meghalt anya kísértetét alakítja,
finom rezignációval, mélabúval, enyhe
malíciával az őt körülrajongó hímek iránt, a
vaskos realizmust a transzcendens ele-
mekkel keverve. Szomorú, megfáradt,
gonosz vénkisasszony Hellman darabjá-
ban, és tehetségének legfőbb bizonyítékát
Csehov tréfájában , a Leánykérésben adta: a
sok komikus helyzet ellenére átérezte a
darab kesernyés iróniáját, tragikumát, az
ember kiszolgáltatottságát. Ezt az alakítást
a gondos, jól eltervezett színészi
építkezés, a nagyon jól megragadott és
átélt helyzetek sokasága jellemez-te.

Mátray Mártára két fontos szerepet
osztottak a Cseresznyéskertben és a Régi-
módi játékokban; Varjaként a becsületes
tisztaság, a lelki finomság és odaadás
uralkodott játékában, a Hellman-darab
Carrie-jeként a tudat alá temetett szerelmi
vágyakozást, a húga iránti gyűlöletet, a
lelki depressziót és nyomort is előbányász-
ta a szerepből. Még nem hat különleges
színészi egyéniségként, de jó rendezők
kezén azzá válhat.

Helyey László az általam nem látott két
zenés darabon kívül a Cseresznyéskert-ben
kapott szerepet, és Gajevként keveset
mutatott ahhoz, hogy tehetségéről ítéletet
lehetne mondani. Látszik, hogy elmélyedt
a szerepben, ismeri Csehov világát, de ez
a Gajev még nem árulkodik kiforrott
színészi alkatról. Bobot György több
feladatot kapott tanáraitól, ha ezek egy
része aprócska epizódszerep is volt, kevés
játéklehetőséggel. Lopahinként a
Cseresznyéskertben helyesen és jól fogal-
mazta meg feladatát, itt alkalma nyílt egy
jellegzetes Csehov-típus pontos ábrázo-
lására. A Hellman-darabban azonban a
megtollasodott, fennhéjázó néger férfit
riasztó külsőségekkel játszotta el. Ez az a
jellemző eset, amikor nehéz eldönteni,
hogyan osztozik a felelősségben a rendező
és a színész, tekintve, hogy mind-ketten
most vizsgáztak.

Maszlay István a fiúk közül az egyik
legjelentékenyebb egyéniség. Trofimovja
is nagyon jó - és végre nem olyan szá-
nalmasan bugyuta - a Cseresznyéskertben,
de az igazán értékes alakítást a másik
Csehov-darabban, a Leánykérésben kap-
tuk tőle. Gyöngeségét, gyávaságát, nya-
valyáit és pipogyaságát kiérlelt színészi
eszközökkel játszotta el; néhány apró játék
a rágyújtással, a rosszulléttel tehetségének
számos jelét bizonyította. Egészen kitűnő
a Hellman-darabnak modern amerikai
drámákból jól ismert könnyű-vérű,
szélhámos kalandoraként. Talán nem
kizárólag a mi hibánk, és a színészé sem,
hogy A férjek iskolájából kevés emléket
őrzünk Maszlay játékára vonatkozóan.

Téri Sándor ügyesen játszotta el a
földbirtokost a Cseresznyéskertben, szelle-
mesen építette föl a temetkezési vállalkozó
epizódszerepét a Szerelemben, emberséges,
visszafogottan érzelmes volt törzs-
őrmesterként A hajnalok itt csendesek című
szovjet darabban, és jól mozgott, humorát
is megcsillantotta a Čapek-komédiában.
Ez a négy szerep azonban együttvéve sem
mutatott kiemelkedő teljesítményt; erre
később, a színházban kerülhet sor.

Érdekes színészi egyéniség Velez Olí-
via, aki az általam látott mindkét darabban
egy-egy kiváló érzékkel, figyelemre méltó
tehetséggel megmintázott figurát hozott a
színpadra. Nevelőnője a Cseresz-
nyéskertben kesernyés, már-már tragikum-
ba hajló, aztán a szomorúságot könnyed
mozdulattal elhessentő, művészien föl-
épített alakítás. A Régimódi játékokban egy
elkényeztetett, hisztérikus cukorbabát
mintázott meg, akit váratlanul meg-
tépázott az élet, és aki most viharvert
madárként áll irigy sógornői, szélhámos
férje, locsogó mamája gyűrűjében. Ő is
azok közé tartozik, akikre még jelentős
feladatok várhatnak a pályán.

Gyabronka József a Lorca-darabban nem
alkotott különösebben maradandót, bár a
mesterségbeli tudást ez a szerepe is
elárulta; a Cseresznyéskertben könyvelője
szánandó, görnyedt, alázatos csinovnyik,
ennek a jellegzetes múlt századi orosz tí-
pusnak minden lényeges vonásával. Sop-
roni Ágit sajnos csak a Cseresznyéskert-ben
láttam szobalányként, és ennek a kisebb és
jelentéktelen alakításnak az alapján
igazságtalanság volna képességeiről
véleményt mondani. Ez viszont fölveti azt
a kérdést, hogy vajon a főiskola elég
meggondoltan oszt-e szerepeket a vizs-
gázók számára; érzésem szerint egy vég-



zős főiskolásnak több alkalmat kellene
kapnia a bizonyításhoz. Soproni Ági ugyan
mindkét zenés darabban főszerepet kapott,
de ez nem pótolja az egyéb drámai
feladatokat.

Gálffy László is azok közé tartozik,
akikre érdemes odafigyelni. A Cseresz-
nyéskertben a legbonyolultabb feladatot
kapta: a 87 éves Firszet, akinek reszke-
tegségét ifjúságánál fogva elég nehéz volt
külsőséges fogások nélkül eljátszania.
Gálffy ügyesen megbirkózott a feladattal,
és ha alakítása nem is volt teljesen
zökkenőmentes, a színész megértet-te a
figura helyét és funkcióját a drámában.
Barta Lajos és Peter Hacks darabjának
egy-egy kisebb szerepe mellett a
legjelentősebb színészi feladatot A rab-
lóban kapta; ő a szívtipró kedves csavargó,
aki a professzort nemcsak lányától fosztja
meg, hanem hamis illúzióitól is. Aranyos,
szemtelen hetyke fiút alakít, a nyegleség
mögött lírával és filozofikus bölcsességgel,
az ifjúságnak diadalmaskodni akaró
hatalmával.

Rácz Tibornak kevésbé sikerült a bi-
zonyítás azon a két vizsgaelőadáson,
amelyen láttam, noha a Veronai fiúkban
játszott epizódalakítása alapján tudom róla,
hogy tehetséges. Fiatal inasa a Cse-
resznyéskertben kétségkívül a színészi ta-
lentum jegyeit hordozza, és humoráról A
sanssouci molnár néhány apróbb epi-
zódszerepe nyomán győződhettünk meg.
Halmágyi Sándort a Szerelemben az öreg
Szalayként, Hacks darabjában a nyelvelő,
szoknyavadász szolgaként, A rablóban
pedig egy kisebb szerepben láttam. Mind-
három alakítása jó ritmusú és belülről át-
élt. A legjobban a Hacks-szatírában mű-
ködött közre; a Szerelemben a saját kora és
az öregség közti ellentmondást néhány
felszínes gesztussal igyekezett áthidalni.

Takács Katalin a Szerelem Szalaynéját
nagyon bensőségesen, bánatos, megfáradt
mosolyok kíséretében, mély elhitető erővel
játszotta el. Ugyanez a halk bánat lengte
körül alakítását a szovjet drámában, és a
fiatalságtól, a szerelemtől való búcsút
hitelesítette A rablóban. Az emberi
szomorúság, szenvedés iránt érzékeny
színésznőnek látszik, de vigyáznia kell,
hogy eszköztárát ne szűkítse le néhány
jellegzetes mozdulatra. Ez az a típus,
amelyet a színházak szívesen beskatu-
lyáznak egy bizonyos szerepkörbe, és kár
volna, ha ez jutna Takács Katalin osztály-
részéül is.

Dancsházi Hajnal a Szerelem egyik leg-
jobb, legtehetségesebb közreműködője
volt: Nellit, ezt a szomorú, akarnok,

irigy és elkeseredett vénlányt formálta
meg eszeveszett dühvel. Liza lírai alkatát
tehetséggel érzékeltette a Vasziljev-da-
rabban, és az élet értelmetlenségére rá-
döbbenő professzornét mintázta meg A
rablóban. Egri Katalinnak több szerep-ben
is sikerült bebizonyítania, hogy nem
érdemtelenül került be a főiskolára és vé-
gezte el azt eredményesen. A Szerelemben ő
a középső lány, aki furcsa fintorokkal, de
odaadással szegődik múzsaként a fiatal
poéta mellé, és szánnivalóan döbben rá a
lassú elsorvadásra. Suta, félszeg kis-lányt
alakít a Vasziljev-drámában, apró kis
tragikus felhangokkal, az élet által
meghurcolt sors drámai hátterével ; kü-
lönlegesen megformált szerep ez,
amelyhez jól társul A rablóban egy
egészen groteszk, tenyeres-talpas szolgáló
figurájának megmintázása.

Az osztály tehetséges növendékei közé
tartozik Hűvösvölgyi Ildikó is, aki már a
főiskolán kívül is tanúbizonyságát adta jó
képességeinek. A vizsgaelőadásokon a
Szerelemben, A hajnalok itt csendesekben és
A rablóban lépett föl, mindháromban egy-
egy nagyon jellegzetes szerepet alakítva.
Noha megérdemelné a részletesebb
méltatást a másik két darabban is, rövid
epizódalakítását emelem ki a Čapek-
komédiában. Egy cigányasszonyt játszik,
kevés szöveggel, de amit a szöveg csak
sejtet, azt a színésznő eredeti humorral,
némi kesernyés ízzel, aprólé-kos
gesztusokkal pótolja.

Hegedűs Géza a Szerelemben egymás
után játszotta el az ifjú, reménydús költőt,
majd apját, a görnyedt hátú fűszerest; a
két szerep közül az öreg Bikyé tetszett
jobban, a színész ezt dolgozta ki ala-
posabban. A rabló nyárspolgári profesz-
szoraként alakítása nem mentes némi
külsőségtől; igaz, hogy valójában a ren-
dező sem tisztázta teljesen egyértelműen,
hogy mit akar ezzel a szomorú komédiá-
val elmondani. Pogány Györgynek nem
sikerült bebizonyítania. hogy az évfolyam
átütő tehetségei közé tartozik, ami önma-
gában keveset jelent; a bizonyításra van
még ideje. Katonatisztje a Szerelemben
kissé felszínes és súlytalan alakítás, A rab-
lóban eljátszott több kisebb karakter-
szerepe pedig csak a szakma ismeretéről
tanúskodott. Őrnagya a Vasziljev-darab-
ban ugyancsak nem kíván részletes mél-
tatást.

Kovács Gyuláról több jót lehet elmon-
dani. Komoróczyja a Szerelemben talán az
egész főiskolás évad egyik legszelleme-
sebb, legeredetibb alakítása, sok ügyes

megfigyeléssel, finom öniróniával, belső
lázadással és szomorú megadással. Emel-
lett az egészen kiemelkedő színvonalú,
különleges tehetségre valló szerep mellett
már csak ráadás néhány derűs epizód
megformálása A rablóban, valamint Ma-
szejko humorosan parlagi figurája Wit-
kiewicz drámájában.

Csak a színlap sorrendje és nem a való-
ságos értékrend miatt maradt utoljára az
értékelésben Joó Katalin, aki a Serelem-
ben kissé szürkén alakította ugyan Fuchs-
né rövid szerepét, de annál kiválóbb volt
a Vasziljev-darab szép, okos Zsenyája-
ként. Szerepe szerint ebben a drámában ő
indul el a legmesszebbről, hiszen a ké-
nyelem és a rangos szerető után kell vál-
lalnia a tragikumba hajló közös sorsot.
Joó Katalin az igaz emberré válás, a kö-
zösségbe illeszkedés folyamatát nagyon
plasztikusan, kulturáltan ábrázolta, szí-
nészi egyéniségével a kollektív játékot
fölerősítve.

IV.

Vadász László, a főiskola főtitkára az
évad folyamán egy napon át végigvezetett
az intézményen, és a szűkre szabott idő
ellenére igyekezett minél többet
megmutatni az ott folyó munkából.
Láttam táncórákat és gyakorlatot, be-
kukkantottam Ádám Ottó és Kazimir
Károly óráira, és kalauzom a látogatás
végén a házi televíziókészüléken levetít-
tetett számomra néhány filmre rögzített
etűdöt, elsőéves hallgatók előadásában.
Telefoncsevegést láttam az időjárásról
különféle nyelveken, előadást hallottam a
selyemhernyóról, majd a bajuszslődlésről
- azaz egy halandzsatémáról, amit az
évfolyamtárs abban a pillanatban adott
meg -, végül tanúja lehettem egy operáció
humoros mozzanatainak. Legjobb
komikusaink is megirigyelhetnék azt a
tengernyi mulatságos ötletet, amivel ezek
az elsőséves főiskolások a helyszínen
rögtönözve megoldották feladatukat.

Az etűdök pergése, meg a vizsgaelő-
adások közben is nehezen szabadultam
egy nyomasztó kérdéstől: vajon hová
tűnik, hol illan el, mikor és kiknek a ke-
zén sikkad el az a sok-sok energia, tehet-
ség, művészet és tudás, amit a főiskolások
négy év alatt megtanultak, fölhalmoztak
önmagukban. Vajon miért süllyed el
később a pályán az a színész, akinek a
kritikus és a közönség a főiskola végén, a
pálya kezdetén oly nagy jövőt jósol?

Jó volna erre válaszolni - ha tudnék...
De a SZÍNHÁZ szerkesztőségének fi-
gyelmébe ajánlhatnám vitatémaként.


