
tére az embertelen külvilág. Epp e szün-
telen fenyegetettséggel szemben ragyog-
hatott fel oly tisztán az emberség és a
jóság, s épp az elvesztés, az elpusztít-
hatóság fájdalmának rávetülő árnyékától
kapott a boldogság oly torok-
szorongatóan édes ízeket. Számos jel
utal arra, hogy a Madách Színház, az
eredeti menedékhely-motívum
megcsonkítása és eltorzítása árán, az élet
valóságának tagadásával, egyszerűen csak
kellemes színház akar lenni, holott a
kegyetlen színháznál csak a kellemes
színház kegyetlenebb, mert a véres élet
kirekesztésével elolcsósítja a szépség, a
jóság és a boldogság igazi tartalmát, s
megfosztja az embert a katarzis
lehetőségétő l .

Nyilván a kellemesség jegyében nyúl a
színház az utóbbi időben kissé gyak-
rabban a nélkülözhetetlen, de csak mód-
jával adagolható kommersz műsorhoz:
ezért játssza Shaw-nak főként a kellemes
darabjait , s azokat is oly ártalmatlanul,
hogy az ember nem érti , miért volt a
szerző a maga korában fenegyerek. S egy
nagyon fájdalmas pont: köztudott, hogy
a századforduló polgári magyar
drámaíróit megalkuvásra kényszerítette
az idő ; önvallomásokból, kortársi meg-
jegyzésekbő l , de az irodalomtörténeti
értékelésbő l is tudjuk, hogy lényegesen
többet tudtak és akartak mondani ko-
rukról és életükrő l kimondott szavaik-
nál. Molnár Ferenc például látszat és
valóság ellen tétéreépített dramaturgi-
ájával az egész fennálló rendet negálta;
ezzel szemben az Olympia és A hattyú
holott csirkefogók és pszeudokarrie-
risták marakodása is lehetne ma sem
volt több a Madách Színház előadásában,
mint az uralkodóház kedélyes iróniája;
az Egy, kettő, három pedig társadalmi
görbetükör helyett jópofa svihákság;
Bródy Királyidilljei - elveszítvén ironikus
felhangjukat - megmaradtak puszta
idil lnek, s Szomory egyfelvonásosa, a
Botrány az Ingeborg koncerten, ez az
abszurdok abszurdja, nem volt több,
mint egy blőd kabarétréfa. Pedig az
,,értékek meg-őrzésének" Ádám Ottó-i
elve azt követel-né, hogy az írók
kiérezhető intencióinak megfelelően
tegyük hozzá e darabokhoz, ami belő lük
társadalomkrit ikából kimaradt, mintsem,
hogy tompítsuk még a meglevőt is.
Valószínű leg a durvától és kegyetlentő l
való irtózás, i l letve a kellemesség igénye
kívánta meg, hogy a szín-ház nem merte
megmártani Peer Gyntjét nyakig a
mocsokban, s hogy a Szentivánéji álom
ártatlan mese volt, holott már Brookék
előtt is tudtuk, olyasmit mond a

szerelemrő l és a szexualitás örvényeirő l ,
amit a reneszánsznál még mindig jóval
prűdebb korunkban csak tizennyolc éven
felüli néző inknek ajánlhatunk.

A régi értékek konzerválása és a kísér-
letezés elutasítása a kegyetlenség kire-
kesztésének elvével megtámogatva
áttételesen bár, de a mindenkori meglevő,
a van apológiájára vezet, mint ahogy -
tudatosan vagy öntudatlanul - érvényre
jutott is már ez a nézet a fent említett
kellemességekben, de főként abban,
ahogy Arkagyina és Trigorin megigazul a
Sirályban Nyinával és Trepljovval
szemben. És ott munkál a mégoly
izgalmas és zseniálisan színpadra áll ított
Othellóban is. Mert minél több múlik a
véletlenen, minél átlátszóbbak Jago
mesterkedései, annál törvényszerűbb
Othello és Desdemona tragédiája, akiknek
lázadó szerelmét nem tűrheti el a meglevő
világ, a fennálló rend; minél emberibb,
pszichológiailag minél reálisabb Jago,
annál véletlenszerűbb a tragédia, mert
hisz azt sugalmazza, hogy Othello és
Desdemona szerelmük idil l i menedéké-
ben máig is élnek még, ha Othello be
nem dő l ennek a kedves csirkefogónak.

Lehet, hogy mindez felesleges gond;
mert a Madách Színház a Csillag a mág-
lyán előadásával az igazi tragikum felmu-
tatásának útjára lépett, és fejlődésének új
szakaszába lép. Mert Ádám Ottó mű-
vészi zsenijétő l és szakemberi tudásától
nem kevesebbet várunk, mint hogy vált-
son meg bennünket, ahelyett, hogy szép
előadásokkal gyönyörködtetné mindkét
Madách Színház rajongó közönségét.

ISZLAI ZOLTÁN

Betonozók a Nemzetiben

Gelman: Egy ülés jegyzőkönyve

Első változatában filmforgatókönyv volt
(később Prémium címmel el is készült a
fi lm Mikaeljan rendezésében)
Alekszandr Gelman drámája, az Egy ülés
jegyzőkönyve, amelynek első és leghíresebb
színpadi előadása Tovsztonogov nevé-
hez fűződik. Nálunk 1976 februárjában
Egy pébé-ülés jegyzőkönyve címmel már
közölte a Szovjet Irodalom Elbert János
invenciózus, színpadszerű és - nyelvileg

fordulatos magyarításában. A Nemzeti
Színház szeptember végi, évadkezdő be-
mutatója megelőzte a szovjet fi lm no-
vember hetediki magyarországi premier-
jét , de követte a Z s u r z s Éva rendezésé-
ben készült tévéváltozatot, amit a fordítás
folyóiratközlésével egyidőben, február-
ban sugárzott televíziónk.

Hogy ez a „köztes-másodvetéses" idő-
zítés vajon jót tesz-e a színházi előadások
látogatottságának, azon nem árt meditál-
ni egy percet. Egyértelműen jó ötletnek
mindenesetre csak a lapközlés meg a tévé-
adás szándékos egyeztetése látszik. (Re-
mélhető , hogy valóban szándékos, nem
csak „így jött ki a lépés" .) Kár viszont,
hogy mindez nem a dráma úttörő színre-
vitele után történt néhány hónappal.
Ugyanis ennek az értekezletformában
megjelenő , nagy horderejű társadalmi
konfliktust tárgyaló vitaösszejövetelnek
az ideális színhelye valószínű leg a lelki
rezdülésekre magától értetődőbben és
élénkebben érzékeny televíziójáték - ál-
talában.

Kivéve, ha nem bont törvényt a szín-
házi rendező valamilyen átfogóan fontos
és lényeges motívumot (nézőpontot)
választó rendezési koncepciója, darab-
szervező elképzelése.

Leningrádban Tovsztonogov kivételes
koncepcióval és színészekkel (Pusztohin,
Kuznyecov, Kiril l Lavrov) lett úrrá a
hendikepen, amivel a fi lmváltozat ko-
rábbi bemutatója miatt meg kellett bir-
kóznia. ;A Gorkijról elnevezett Drámai
Színház vezénylőrendezője a riportdráma
135 perce alatt 36o fokot elmozgó forgó-
színpaddal hangsúlyozta azt, hogy a
résztvevők - szereplők és közönség a
napirenden kívüli napirend letárgyalása
után más emberekké válva hagyják cl a



Madaras József Potapov brigádvezető szerepében. Gelman: Egy ülésjegyzőkönyve (Nemzeti Színház)
(Iklády László felv. )

nézőteret és a színpadot. Természetesen a
forgatás folyamatos funkciójára is volt
gondja Tovsztonogovnak, méghozzá hí-
ven pszichológiai „vonalvezetésű" mű-
helyének hagyományaihoz: mindig azok a
személyek kerültek az előtérbe, akikre a
nézőknek a legjobban kellett figyelni-ük,
s az elmozdulások sejtették az erő-
viszonyok alakulását és változását is je-
lenetről jelenetre.

A moszkvai Művész Színház Oleg Jef-
remov rendezésében és főszereplésével
játszotta a darabot - a kritikákból ítélve -
sistergően szenvedélyes, az indulatokat és
érveket kiélező előadásban, kiemelve a
témának mind az általános erkölcsi, mind a
konkrét morális vonatkozásait.

Érdemes még szót ejteni arról, hogy az
1976 telén-tavaszán - sorozatban --
létrejött (lipcsei, mecklenburgi, hallei,
brandenburgi és berlini) NDK-premierek
közül a fővárosi Maxim Gorki Theaterben
- a sajtóvisszhang szerint - fő-ként arra a
kérdésre kerestek választ a színpadra
alkotók, mi a hivatásbeli indítéka annak,
hogy Vaszilij Trifonovics Potapov
betonozóbrigád-vezető a hatalmas,
népgazdasági fontosságú építkezés valódi
rendjének a megteremtése érdeké-ben
látszólag rendet bont, és se mellé-, sem
rábeszéléssel nem lehet kompro-
misszumra bírni. Lehetetlen meggyőzni
arról, hogy lemondjon eredeti javító szán-
dékáról és javaslatairól, vagy eltérjen tő-
lük, akár egy jottányit is.

A mi Marton Endrénk rendezői el-

esztéták és a kritikusok. A körülkételkedett
csudabogár mintaszerű megformálásával
azt is bebizonyította, hogy szín-padi
szövegben igenis életre galvanizálhatók a
konkrét munkavégzésben fel-merülő
szervezési kérdések mint művészileg
általánosított, megemelt erkölcsi-emberi
konfliktusok.

Potapov brigádvezetőnek az első mi-
értre adott válasza ezeket a konfliktusokat
ugratja elő a megszokottság bürokratikus
bokraiból, a nyílt kérdésfeltevések rutinos
kerülgetésének, bevett szólamokkal való
elhallgatásának meg elkenésének hivatalos,
bár bizonytalan és megingat-ható talaján.

Jellemzőek ebből a szempontból a
prémium visszautasításának hírére össze-
gyűlt pártbizottság egyes tagjainak felü-
letes, fölényes, értetlen, méltatlankodó,
gunyoros vagy bagatellizáló megnyilat-
kozásai. Az előjáték munkaügyise csak azt
akarja tudni, hogy a betonozók a bér-
osztály besorolásával elégedetlenkednek-e
vagy sem. Ahhoz ő kisember, hogy
véleménye legyen az RK-ról, a „Rend-
kívüli Eseményről". Ajzatullin, a terv-
osztály manipulációkban edzett főnöke
elsőre a takarítóseprű elvesztéséhez mé-
rendőnek véli és degradálja az esetet.
Komkov, a jég hátán is megélő, agresszív
természetű pártbizottsági tag brigádvezető -
magából kiindulva - oda-veti: „Keveslik!
Kevés a prémium, aztán játsszák az
eszüket, hogy felemeljék ne-kik." Ljubajev,
a békítgető, velejéig opportunista hajlamú
személyzetis tanácstalan. („Tudnunk kell,
mi okuk van rá? Vagy talán nem?")
Batarcev, az öncsalásig magabiztos és
személyes jótulajdonságait demagógiára
használó igazgató azonnal a klikkszellem
jelentkezését emlegeti. Tréfásan is, meg
fenyegetően is. Mások morgolódnak.

Csak Szolomahin párttitkár és Frolov-
szkij fődiszpécser hallgat nagyokat. A
titkár azért, mert nem szeret előítéleteket
fabrikálni. A diszpécser meg attól, hogy -
rejtett bomba az előadásban - mindent előre
tud.

Az első negyedórában föltárul a fő ok
etikai természete. A Potapov-brigád azért
nem akarja „fölnyalni" a prémiumot, mert
a) ha szervezettebb lenne a munka, mint
ahogy nem az, akkor a betonozó egyszerű
teljesítménybérben háromszor többet
keresne, s ehhez mérten a prémiuma -
könyöradomány; b) kollektív véleménye
szerint az egész vállalatnál mindenki
érdemtelenül vette föl a maga prémiumát,
hiszen a vezetőség

képzelésének megközelítéséhez most már
nem árt, ha behatóbban megismerkedünk
ennek a Potapovnak Hekubájával, melyhez
a brigádvezető úgy „hozzátöri lel-két",
hogy „egész valója kíséri képzetét", annál
is inkább, mert az ő Hekubája nem a lázas
képzelet szülötte, hanem valóságos
termelési és emberi viszonyokból szár-
mazó, kézzelfogható - noch dazu zsebre-
vágható - fogalom: a kiszabott összegű
prémium.

A mozgalmas előjátékból rögtön kivi-
láglik: ez az, ami a négyezer emberrel dol-
gozó építőtröszt tizenhét tagú Potapov-
brigádjának nem kell. Miért nem? - erre a
kérdésre felel Gelman az egész érte-
kezlettel.

„Értekezleten soha nem volt drámai él-
ményem" - mondta a magyar tévébemutató
alkalmával egyik kritikusunk szellemesen,
majd szkepszisét készséggel feledve
beszélt arról, hogy Gelman valamiképpen
megoldotta a kör négyszögesítését: új
tartalmat adott az ásíttatóvá üresedett
fogalomnak, figyelmet parancsoló, egy
helyben marasztó drámai anyaggal töltötte
föl, kimentve a kabaré - jobbik esetben a
kisszatíra - műfajkörnyezetéből az
unalommodellé, érdektelenség-
szinonimára züllesztett, köznapjainkból
tönkreismert dramaturgiai szerkezetet.

Fontosabb, hogy ennél is többet végzett.
Egy kissé visszahelyezte jogaiba a
szocialista termelési drámát, aminek létezé-
sében - fölmutatható nagy példák híján
némi joggal - már-már kételkednek az



ügyes sírással és huncut számításokkal
utólag csökkentette az eredeti tervet, és a
csökkentett terv túlteljesítésében értek el
jutalomhozó helyezést a munka-
versenyben.

A komplex állítás súlyos. A. vezetők - a
manipulátorok - reakciói idegesek, de
előbbi nyilatkozataikhoz hasonlóan még
magabiztosak.

A tervosztályvezető: „Hogy vonhat le
messzemenő következtetéseket, ha a leg-
elemibb elképzelése sincs arról, mi törté-
nik a vállalatnál, milyenek a körülmények
?" A személyzetis : "El kellene beszélgetni
az elvtársakkal. Én biztos vagyok benne,
hogy egy ilyen beszélgetés után sok
minden a helyére kerülne a fejekben."

Komkov: „Rosszul vezeted a brigádodat,
Potapov ... Mondj le, találnak mást
helyetted."

Az igazgató azonban most éppúgy hall-
gat, mint a párttitkár és a fődiszpécser.
Már megorrontotta a veszélyt: az állításra
bizonyítékok vannak, amelyek elő is
kerülnek a maguk idejében. S könyörte-
lenül jön a briliánsan fölépített leleplezés
csattanója: a brigád kontrollszámításait -
amelyek az egész tröszt munkáját érin-
tették - ugyanaz a tervosztályon dolgozó
fiatal közgazdásznő, Milanyina ellen-
őrizte, akit a Potapov igazát kétségbe
vonók arra akartak fölkérni, hogy ellen-
őrizze a tényeket hihetetlenül pontosan
igazoló számításokat...

Eddig a darab jellemfestő replikákkal
mindjobban felgyorsuló - és késleltető
kitérőkkel egyre feszültebbé húzott -
szövegcselekménye. Tanítani valóan
tartalmas, üresjáratoktól mentes drama-
turgiai teljesítmény. Mégis, a drámaírói
bravúr hátravan. Gelmannak vállalnia
kellett egy kényes feladatot. Az izgalmas
értekezlet és az érdekfeszítő termelési
dráma paradoxonainak tökéletes feloldása
után neki kell vágnia a mé ly é r t e lmű tanulság
személyenkénti levonásának, tizenegy
ember különböző szemszögéből.
Lapossággal, prédikációs didaktikával,
kudarccal fenyegető vállalkozás.

Igaz: a nézőket az első részben már
ráhangolta, hogy kívánják a tanulságokat.
Kellően fölhergelte őket ahhoz, hogy
megszülessen bennük az a pszichológiai
igény és követelés, amikor valósággal
rögeszméjükké válik a végigcsinálás tü-
relmetlen óhaja: „Innen pedig a lábunkat
ki nem tesszük addig, amíg meg nem
tudjuk, hogy mit szól ehhez X szereplő,
meg Z és Y; hogy szóhoz tud-e még jut-ni
egyáltalán ?"

A drámaírónak tehát látszólag nincs

más dolga, mint hogy eleget tegyen óha-
juknak. Bemutassa előttük, milyen álla-
potba kerültek a leleplezés után a vitat-
kozók, mind az érvelést irányító, mind a
hallgató, mind a felsült felek. Tizen-
egyen. Es szinte kizárólag monológokban
kell magukat kifejezniök.

Mégiscsak istenkísértés. Csak annak
nem, aki tehetséges.

Így tűnik ki Frolovszkij Grigorij lva-
novics fődiszpécserről, az igazgató tizen-
négy éve hűséges munkatársáról, hogy a
prémium visszautasításával kapcsolatban
az előző nap rákényszerült életelveinek
revíziójára. Így láthatjuk saját szemünk-
kel, hogy az ülést végigkötögető daru-
kezelőnő micsoda szemléletes példával
tudja alátámasztani Potapov igazát, és
átvilágítani a bonyolultnak tetsző ügyet.
Így tapasztaljuk ki a vagánykodó Komkov
fantáziátlan ostobaságát, a manipulátor
Ajzatullin középszerű bűvészkedésének
jelentéktelenségét, a lavírozó személyzetis
szomorúan komikus illetéktelenségét a
rábízott, felelősséget kívánó kérdésekben.
Megérjük a nagy formátumú Batarcev
igazgató összeomlását, és megértjük
Szolomahin párttitkár szerény jelenlétének
fontosságát, aki a rokonszenves hevületű
darabban arra rendelte-tett, hogy cselekvő
rezonőrként kimond-j a az egyedül helyes
ítéletet, megfogalmazza a mű társadalmi
morálját: „Az a véleményem, hogyha most
nem fogadjuk el Potapov javaslatát, akkor
bennünket, úgy is, mint pártbizottságot, el
kell zavar-ni." És: „Hogy jövünk mi
ahhoz, hogy megöljük az emberekben a
legfontosabbat, azt a hitet, hogy nem
gyalogok az életben, hogy igenis
változtathatnak, átalakíthatják a dolgokat,
javíthatnak rajtuk."

A pébé-ülés (talán nem kellett volna
szégyellősen mellőznie a színháznak e
konkrétabb címet) elfogadja Potapov
javaslatát: a tröszt kérje a könnyített terv
revízióját a főhatóságtól s állja a
következményeket. Alekszandr Gelman
dokumentumérvényű, maradandó mű-
vészi minőségű darabot írt a drámaiatlanul
hangzó, de drámaian időszerű foga-
lomról: a szocialista demokráciáról.

Volt róla mondanivalója. A rendezők-
nek tehát nincsen nehéz dolguk, mert van
megmunkálható anyag, de vigyázniuk
kell, hogy minden részletében világossá
tegyék a mondanivalót.

Marton Endre különösen három dologra
ügyelt a rendezésben. A fődíszlet-tel (a
nyíltszíni értekezőterem hátterében emelt
létrás vashídlással) kívánta hang-

súlyozni a miliőt. (Tervező: Varga Má-
tyás.) A kalapácslakkal borított csőépít-
mény hangulati szerepet játszott. Funk-
ciót a sok-sok telefonálót felvonultató
előjátékban és Szolomahin meg Batarcev
cigarettaszünetének jelenetében kapott.
Elképzelhető (esetleg kipróbálható), hogy
nem volna hiányérzetünk e hídlás nélkül.

Rendezőnk azzal, hogy lépcsőkkel
tagoltatta és - a szűkszavú rendezői uta-
sításhoz képest - több bútorral rendez-
tette be a játékteret, jócskán megnagyí-
totta az ülés képzelt színhelyét, a párt-
titkári szobát. Erre - a tárgyalóterem-
asszociáció jelképességén túl - feltehe-
tően azért volt szüksége, hogy lehetővé
tegye a kétségkívül élénkítő hatású jár-
kálásokat, melyek pótolni hivatottak a
színházban nehezen megoldható „közeli"

és „félközeli" beállításokat, kiemelve az
éppen előrelépő egy-két szereplő
mondandóját, felnagyítva indulatait. A
színészek - értekezleten szokatlanul
gyakori - helyváltoztatásai arra is jók,
hogy kiküszöböljék a nézők két oldalra
ültetésének hátrányát: az elkerülhetetlen
hátaktól és félprofiloktól így se mindig
láthattuk a cselekmény fordulataira való
teljes csoportreagálásokat. Az arcok egy
részétől megfosztott kritikusnak nem volt
módjában precízen megfigyelni, hogy az
együttes mennyire volt együtt. A pontos
belépésekből azonban következtethetett
arra, hogy a színészek erősen figyelnek
egymásra, amit elősegített, hogy a
tempójuk minden inkább volt, mint pergő
vagy hajszolt.

A nézőtér kettéosztásának előnye, hogy
tudatosította bennük egymásra utaltságu-
kat. Érzékeltette velük, hogy minden-
ünnét árad feléjük a figyelem. A két
nézőtér távolsága egymástól megfelelő; a
publikum tükörviselkedésének kétes
élvezete ezúttal nem akadályozta a dráma
menetének odaadó követését.

Szereplőinek korát a szerző pontosan
meghatározza. Potapov 32 éves, Szolo-
mahin 35, Batarcev 50 éves - volna. A
rendezők általában sehol sem követik az
utasítását. A kiosztásban a színház
lehetőségeihez igazodnak. Marton Endre
követi példájukat. Az igazgatónál kissé
idősebbnek játszatja például a párttitkárt,
a lehetőségét is kizárja annak, hogy
valamiféle nemzedéki jellegű összetartás
alakuljon ki az előadásban, Batarcev
ellen.

Szolomahin: Kállai Ferenc. Vélemény
értékű gesztusai, természetes kedélyről
árulkodó horkanásai-nyögései, csak ke-



véssé modoros indulatba jövetelei, meg-
gondoltan növekvő határozottságú köz-
belépései, alig észrevehetően fokozott
hangemelései egy valójában „hálátlan"

főszerep alapos elemzésének példái.
Batarcev igazgatót nagyszerűen alakítja

Avar István. Mi sem mutatja ezt jobban,
mint hogy teljes elhallgatásának,
magábaroskadásának hosszú perceiben se
vagyunk képesek szem elől téveszteni:
gallérjába süllyedt állának durcás rezdü-
lései mukkanás nélkül adják a tudtunkra,
milyen illúziókat veszt - megérdemelten és
némi belátással körítve.

Madaras Józsefnél aligha képzelhetni
magyar színházban ideálisabb Potapovot.
Fellengzősség nélkül jeleníti meg a
hetvenes évek széles kitekintésre törekvő,
eszményi munkását abban a teljes szemé-
lyiségét igénylő nagy játékában, ahol nem
csak úgy kell meggyőznie ellenfeleit, hogy
erkölcsösebbnek bizonyul náluk a
munkásigazság következetes
képviseletében, hanem le is kell győznie
megátalkodott ellenállásukat, amellyel
akarva-akaratlan állják útját a tények
alapján fölismert igazság
érvényesítésének. Komkovval vitatkozva
tűnik fel élesen, mennyire közösségi
ember ő, és milyen anarchista alkat
Komkov, akit Szersén Gyula játszik, a
kelleténél lágyabban.

Bámulatosan jó alakítást nyújt sze-
mélyzetisként a karakterszínésszé érő
Szokolay Ottó. Eleinte azt hisszük, enyhén
túlkarikíroz, de aztán örömmel jövünk rá,
hogy nagyon is átgondolt és tudatos a
szerepfölfogása. A nyíltan fenyegetődző
vállalati patrióta - magyarán:
mundérbecsületet védő - terv-
osztályvezetőhöz viszonyítva (aki a szín-
padon a kötelességét teljesítő Agárdi
Gábor) ez a Ljubajev-Szokolay sokkal
veszedelmesebben nyájas kerékkötője az
„alulról jövő" kezdeményezéseknek. Jó
volt Raksányi Gellért, Horváth József,
Pápai Erzsi az „életesebb" és Ronyecz
Mária (közgazdászlány) meg Pathó István
(félreállított szakember) az „intel-
lektuálisabb" szerepekben.

Alekszandr Gelman filmforgatóköny-
veiben többször kerül szó a betonról, a
beton megmunkálásáról, minőségéről;
arról, hogyan kell vele bánni. Hason-
latként, beszédfordulatokban, példacél-ra
is használja a szót nemegyszer a szerző.
Első színdarabja olyan, mint a tiszta
alapanyagokból jól elkevert, szakérte-
lemmel fölhordott és elterített, nem töré-
kennyé dermedt s morzsalékossá se
finomkodott beton: kopásálló, szilárd,
tartós.

GÁBOR ISTVÁN

Egy évad
az Odry Színpadon
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Teljesen igazat kell adni a Színház- és
Filmművészeti Főiskola rektorának, aki
egy régebbi nyilatkozatában ezt mondta:
,,...egy főiskola nívóját csak az eredmény
igazolja, belső életét a bennfenteseken
kívül voltaképp senki sem ismeri." Azért
értek vele egyet, mert ezen a főiskolán
különösképpen le lehet mérni az oktatás
színvonalát az eredményeken, vagyis a
vizsgaelőadásokon, és egyáltalán nem
fontos, hogy ehhez bárki ismerje a
főiskola belső életét. Tájékozódnia
természetesen nem árt a bírálónak a tan-
rendről, az oktatott tárgyak témáiról,
óraszámáról, de tulajdonképpen mind-ez
kiderül, amikor a vizsgaelőadáson
fölmegy a függöny. Egy-egy alakítás az
előzőleg átböngészett tanrendnél is
biztosabban tanúskodik arról, hogy
kaptak-e a hallgatók ,elegendő beszéd-
technikai, ének-, táncórát, de még arról is,
hogy látogatták-e a színház- és művé-
szettörténeti órákat. Ez utóbbival szembe
lehetne ugyan állítani a korábbi évtize-
dekből olyan ösztönös színészeket, akik
főiskolai végzettség és kimagasló mű-
veltség nélkül is pompásan játszottak el
híres klasszikus szerepeket, de nyilván-
való, hogy korunk színpadkultúrája egy-re
kevésbé kedvez az ilyen típusú mű-
vészeknek. A vidéki színház - a kezdő
színészek zömének első munkahelye -
olyan változatos igényeket támaszt tár-
sulata ifjú tagjai iránt, hogy azt csak jelen-
tős szakmai tudással lehet kielégíteni. Es
ez a szakmai tudás ma már egyre tágabban
értelmezendő: bele kell érteni a sokoldalú
színészi mesterségen kívül az általános
műveltségnek is számos elemét.

Mindezeket előrebocsátva, ha egy-egy
vizsgaelőadás megtévesztheti is a nézőt, a
teljes évad bemutatói feltétlenül meg-
bízható képet adnak a vizsgázó színészek
teljesítményéről, az elsajátított vagy nem
tudatosult tananyagról, a művészeti
ismeretekről, hanem még a vezetők, az
osztályfőnökök ízléséről is. Mert a
műsorválasztás - a színészjelöltek egyé-
niségéhez való alkalmazkodás mellett -
híven tükrözi a rendezőtanárok viszonyát
is a drámairodalom nagy vonulatai-

hoz. Nekik ugyanis műsorpolitikai, po-
litikai, gazdasági, egyeztetési okok miatt
lényegesen kevesebbet kell töprengeniük a
darabokon; lényegében övék a világ
drámairodalma, az ókori görögöktől a
félkész mai írókig, és ebből azt választa-
nak ki, ami tetszik.

Ha elfogadjuk azt az álláspontot, hogy a
főiskola rendezőtanárainak a műsor
összeállításánál kevesebb külső, nem
pedagógiai szempontot kell figyelembe
venniük, mint más színházak vezetőinek,
akkor a múlt szezon darabválasztásával
nem lehetünk teljesen elégedettek. A
biztonság és a kompromisszum jellemezte
- egyetlen kivételtől, a Kabarétól
eltekintve - a főiskolai évadot, vagyis azt a
nyolc előadást, amelyet alkalmam volt
látni.

Simon Zsuzsa osztálya Bulgakovtól az
Iván, a rettentőt, egy másik előadáson
Harold Pinter és Sartre egy-egy egyfel-
vonásosát, A szeretőt és A tisztesség-tudó

utcalányt, később a spanyol Vallejo A z

égető sötétség című színművét, vala-mint a
Thyl Ulenspiegelnek egy szovjet
darabváltozatát adta elő.

Szinetár Miklós végzős hallgatói a
Figaro házasságát, a Csongor és Tündét, a
Kabarét játszották és egy Lorca-estet
tartottak, versek, dalok, táncok mellett a
Don Perlimplin című „erotikus halle-
lujával". Az évi program tehát jórészt a
kitaposott úton haladt: sokszor játszott
külföldi és magyar klasszikus, fő-iskolai
vagy más előadásokról ismert XX. századi
darabok, és egy zanzásított kép-regény
Charles de Coster híres művéből. A
Kabarén kívül alig akadt valamilyen
különlegesség, kivétel, eltérés a szab-
ványtól, ami jótékonyan megmozgathatta
volna a főiskolások fantáziáját. Biztonsági
műsorpolitika volt ez, amelyből ismét,
csakúgy, mint a korábbi évadban,
hiányzott az új magyar dráma. Ezt azért
kell újból megemlíteni, mert a vizsga a
főiskola nívójának bizonyítása mellett a
jövőbeli feladatokra való elő-készítés is,
ám így a főiskola nem készíti föl elég jól
hallgatóit, legalábbis a vizsgaelőadásokon
nem a színészi mesterségre. Ma már a
színházakban az új magyar dráma
megnyerte a csatát, és a mai szerzők
joggal várják azokat a fiatal színészeket,
akik eljátszhatják műveiket.
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Időrendben elsőként Bulgakov szatíráját
láthattuk, amelyet i970-ben a Katona
József Színház mutatott be Iglódi


