
nosz indulatok teremtik meg ezt a hely-
zetet, hanem maga a fejlődés és maga a
haladás sajátos ellentmondásossága. Ennek
ellenére sem igazán feszült a darab: az
igazság rejtett, s annyira rejtett, hogy még
motivációkban sem bontakozik ki
költőileg a párbeszédekből, hogy mi-ként
ideologizálja meg magának az egész falu a
kivételes emberek kivételes helyzetét, és
miként ideologizálja meg magának azt,
hogy a törvényt számon kérni naivitás.
Pedig éppen ez a mozzanat emelné ki az
igazi tragikumot, s ez nem is igényelne
hosszú dialógusokat, szinte stilárisan
kellene ott lennie, ahol nincs, s hirtelen
megemelné a drámát. Ezért még ebben a
darabban is csupán áttűnik az igazság,
csupán áttűnik az igazi konfliktus, s nem
jelenik meg olyan erővel, mint Galgóczi
novellisztikájában. Viszont Galgóczi
minden ellentmondás el-lenére is egyre
közelebb kerül a drámához. Ha majd a
drámai motivációs sorokat jobban
mozgásba hozza, akkor nagy drámát írhat.

Az évad tehát áttűnő drámákat hozott,
melyek között akadt sok részletértékkel
rendelkező, jó néhány gondolatébresztő is.
El vagyunk talán kényeztetve? Azt hiszem,
nem. Úgy vélem, hogy a dráma és a
színpad lényegének megértése felé tart
már sok író, és nem szabad sajnálni a
fáradságot annak érdekében, hogy ne csak
tartson efelé, hanem valóban meg tudja
hódítani a színpad világát.

E számunk szerzői:

ÁBEL PÉTER újságíró, a Pesti Műsor
munkatársa

ANTAL GÁBOR újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

BÉCSY TAMÁS a pécsi Tanárképző
Főiskola tanára

BUDAI KATALIN egyetemi hallgató
GÁBOR lSTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa GÖRGEY
GÁBOR író
HERMANN ISTVÁN az ELTE

tanszékvezető tanára
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel

munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ.

munkatársa
PETERDI NAGY LÁSZLÓ a Színházi

Intézet Főmunkatársa
SIKLÓS OLGA a Magyar Rádió rendezője

STREHLER, GIORGIO a milánói Piccolo
Teatro rendezője

UNGÁR JÚLIA, a Színházi Intézet
ösztöndíjasa

ZSEGIN, NYIKOLAJ a moszkvai Tyeatr
helyettes főszerkesztője

NÁNAY ISTVÁN

Egy évad mérlege
Debrecenben

Színházi előadásra utazni Debrecenbe
évek óta nem túl nagy öröm a kritikus-
nak. Hol vannak azok az idők - a távoli és
a közelebbi múltból -, amikor a Csokonai
Színház az ország egyik meghatározó
művészi központja volt? Hol vannak a
Horváth Árpád, Téri Árpád, Szendrő
József vezette társulatok színháztörténeti
jelentőségű alkotóperiódusai? Vagy akár a
Giricz Mátyás és Ruszt József által
fémjelzett és eseményszámba menő elő-
adások ? Jó néhány éve az érdektelenség,
a stílustalanság, a koncepciótlanság, a kö-
zépszerűség, a kényelmesség uralja Deb-
recen színházi életét, s csupán néha törte
meg egy-egy magányos kísérlet, figye-
lemre méltó előadás a szürke egyhangú-
ságot.

Ennek a jelenségnek nyilvánvalóan
színházon kívüli és belüli okai egyaránt
vannak. Nem véletlen, hogy az elmúlt
időkben az igazgatók és főrendezők jöt-
tek-mentek, volt olyan szezon, hogy csak
megbízott igazgató állt egyszemélyben a
társulat élén, még főrendezője sem akadt a
színháznak. Ám a társulat lényegében
ugyanaz maradt. Ilyen esetben természetes
a „védekező reflex" mindkét fél részéről:
a biztosra menés, a túlélés a fáradságos,
küzdelmes megújulás helyett. Láthatólag a
város közönsége és a szín-házért felelős
testületek, szervek sem igényelték a
színház jellegének megváltozását.

Aztán két évvel ezelőtt Sándor János lett
a főrendező, majd újabb igazgató-
változás, s ezúttal a kritikus-dramaturg
Bényei Józsefet bízták meg az igazgatói
teendők ellátásával. Úgy tűnik, kettejük
alakulgató együttműködése nyomán va-
lami megmozdul a debreceni színházi élet
állóvizecskéjében.

Erjesztő vita

Ha az 197677-es évad munkáját, ered-
ményeit számba vesszük, vissza kell lép-
nünk egy évet, amikor az Álföld folyó-irat
vitát kezdeményezett a Csokonai Színház
tevékenységéről. A vitaindítót Pálfy G.
István írta az 1976. áprilisi számban. A
válság leglényegesebb okait, a
kibontakozás legfontosabb szempont-

jait jól meghatározva többek között a
következőket állapította meg: „Ez a
színház több mint egy évtizede válságban
van, sőt az első jelek még korábbról
valók." „A színház idei fél évadjából
nemigen tetszik ki a keresés igénye." „ ...
egy válsággal küszködő színháznak
először a maga dolgaival kell meg-
birkóznia, s csak azután hasznos nagyra-
látó terveket szövögetnie." „ ... az ötletekre
építő munka helyett az elmélyülés hoz
eredményeket. Debrecennek rengeteg
pótolnivalója van a mai magyar
irodalommal szemben . . . nagyon ritkán
fordul elő, hogy a debreceni dramaturg új,
eredeti mű írására kér fel jelentős íróink
közül valakit. Még a máshol befutottak
műveinek újra színpadra állításával is
általában éveket késlekedik a színház."
„Debrecenben évek óta nincs színházi
műhely, nincs stílus. S épp ezért a régi
kiválóságok is szürkeségre vannak ítélve."

A hozzászólók közül Cs. Nagy Ibolya
még keményebben fogalmazott: Annak,
hogy ez a színház egyre inkább kiesik az
ország szellemi vérkeringéséből, egyik fő
okát a színházvezetés gondjainak
megoldatlanságában látom. Valamiképpen
ide vezethető vissza a feltűnően nagy
színész- és rendezővándorlás." A vita
további résztvevői csaknem kivétel nélkül
bírálták a megcsontosodott bérleti
rendszert, mint a biztonságérzet egyik
leglényegesebb okozóját, hiszen az évad
kezdetekor már teljesítheti a szín-ház a
bevételi tervét függetlenül attól, milyen
színvonalú produkciókat mutat be a
későbbiekben. Felvetődött a réteg-bérlet
gondolata, mint ami rugalmasabbá tehetné
a bérletrendszert. Többen szóvá tették,
hogy a Hungária Kamaraszínház jelenlegi
állapotában alkalmatlan szín-házi
előadásokra, szó esett arról, hogy a
színháznak nincs is dramaturgja, hogy túl
nagy súlyt kap a műsorban az operett,
valamint arról is, hogy a színházért felelős
testületek kritika nélküli elismerése övezi
a színházat, s ez bénítóan hat a fejlődésre.
A színháziak, akikről szólt a vita,
hallgattak. Ám beszélt az akkor még
kritikus, Bényei József, s mondandójának
lényege akár igazgatói program-nak is
értelmezhető, ezért érdemes rész-
letesebben idézni gondolataiból: „ .. .
egyetlen szellemi műhely sem létezhet
társadalmi érvényességgel anélkül, hogy
hosszú távra kialakított »koncepcióval« ne
rendelkezzék, amely alkotó közösséggé
emeli a műhelyt, s amelynek megvaló-
sítása tudatos programot adhat a kö-



zösség minden tagjának." „Gondolati-
szellemi-érzelmi tartóoszlopokra van
szükség, ahol az egyes előadások az
egészet erősítik, egymás értékét emelik
épp azáltal, hogy közösségi igényű mon-
dandót közvetítenek magas művészi hő-
fokon..." „...a lehetséges és igényelt
erkölcsi normarendszer kialakításához
való hozzájárulást kell vállalnia a szín-
háznak, a szocialista életforma, életmód,
emberi kapcsolatok témakörét, arra kell
keresni a választ, hogyan éljen az ember
korunkban, hogy a közösségben, magán-
életében megvalósíthassa a szocialista
ember gyakorlati vonásait." „ . . . a vál-
lalt »koncepcióhoz« folyamatra van
szükség, stabil művészeti vezetésre,
hosszútávú együttes alkotó munkára,
természetesen az egyéni képességek,
adottságok mellett."

A körülmények

Mint látható, a vita a prózai és operett-
részleg munkájáról folyt elsősorban,
mintegy jelezve, az operatársulattal,
annak műsorával, munkájával jóval
kevesebb a gond. Holott a színház a több
társulattal együtt alkot szerves egységet,
tehát ha az egyik vagy a másik közösség-
gel külön-külön van valami baj, az
messzemenőkig kihat a többire, az
egészre. Ugyanakkor a színház egészé-
nek legtöbb gondja éppen a több társu-

Illyés Gyula: Fáklyaláng (Debreceni Csokonai Színház)
Kóti Árpád, Gerbár Tibor és Sárosdy Rezső

gatás kis hányada mellett a bevételi terv
teljesítésével nyert összeget (mely külön-
ben nagyobb az állami támogatás említett
kisebb hányadánál) használják fel. Akár az
előadásszám csökkentése - ami jelentős
könnyítés lenne a színház dolgozóinak
munkakörülményeiben -, akár a bérleti
rendszer feloldása - a színház vezetői
szerint is túlhaladott, korszerűsítése és
némiképp rugalmasabb megkonstruálása
elengedhetetlen - a színház működését
veszélyeztethetné. Szinte apróságnak tűnő,
mégis egy ilyen nagy létszámú közösség
munkáját alapvetően meghatározó
körülmények: a színészház leromlott,
elavult állapotban van, jó pár művész la-
káshelyzete kilátástalan, nincs raktár
(egyszerre 1o-15 produkció, köztük
zömmel opera van műsoron, ezek díszlet-,
kellék-, jelmeztárolása megoldatlan) és így
tovább. S mindehhez jön még a legnagyobb
aktuális feladat: a színház teljes tatarozása,
felújítása, ami évek óta tudott dolog,
elodázhatatlan. Úgy tűnik, az 1978-79-es
szezontól kezdve az új megyei művelődési
központ színháztermében és a
kamaraszínházban fog játszani a színház,
ami egyrészt jelentősen behatárolja a
művészi továbblépés lehetőségét, másrészt
embertelenül nagy fel-adatokat jelent a
normális munkamenet biztosításában
(tárak, raktárak helyzete stb.). Így a most
következő évadban a színház
vezetőségének erejét, energiáját jórészt
leköti majd a felújítás lebonyolításának,
előkészítésének, megszervezésének
nyakukba szakadt gondja.

A műsor

Mindez háttérinformáció ahhoz a vizs-
gálódáshoz: milyen volt az 1976-77-es
debreceni évad ? A legnagyobb eredmény -
s ezt a színház vezetői is megerősítették -
egy stabilizálódási, megnyugvási folyamat
megindulása, esetenként kiteljesedése. Egy
vezetőváltozással törvény-szerűen együtt
járó - hát ha még az új vezető nem is
szorosan vett színházi alkotó ember! -
kisebb-nagyobb megrázkódtatást, az

épületfelújítással, az új színházi helyiségbe
költözéssel járó be-vallott vagy lappangó
bizonytalanság-érzetet az évad művészi
összképén, az egyes produkciók
színvonalán vagy a társulat belső életében
alig-alig lehet észlelni. A színház folytatta a
- talán túlzottan is - kiegyensúlyozott
műsorpolitikáját. Érdemes összehasonlítani
két évad bemutatóit.

latból, az intézmény nagyságából adódik.
Néhány adat ennek érzékeltetésére: közel
250 a színház összlétszáma, s ebből csupán
39 a színész, 17 a magánénekes! Az anyagi
dotáció szempontjából kötelező évi
előadásszám 510, a vidéki szín-házak
közül a miskolci-egri színházéval együtt a
legtöbb. A zökkenőmentes repertoár
jellegű játékrendet nehezíti, hogy
egyszerre három darabot kell egyeztetni,
mivel három helyen játszik a szín-ház
(Csokonai, Hungária és Nyíregyháza - a
közeljövőben létrejövő önálló nyíregyházi
színház némiképp tehermentesíti majd a
társulatot). A vidéki szín-házak közül a
debreceniben játszanak legtöbbször egy-
egy produkciót, de az operettek nagy
szériája mellett például ebben a szezonban
a Fáklyaláng ötvenes, a Névnap hetvenötös
sorozatszámot ért meg! (Egy 1974-es
kimutatás szerint az országban ötvennél
többször 44 darabot játszottak, ebből nyolc
gyerekelőadás, négy hagyományos operett,
kilenc mai magyar zenés vígjáték, három
külföldi kommersz vígjáték, három
musical, két magyar romantikus színjáték,
azaz több mint hatvan százalékban
úgynevezett zenés és könnyebb műfajú
darabokat.) A színház állami támogatása
197o óta lényegében nem változott, annak
is majd' 8o százaléka béralap, tehát a
színház egész évi működtetésére az állami
támo-



1975-76
Gorkij: Kispolgárok.
Kálmán Imre: Montmartre-i ibolya
Shakespeare : Szeget szeggel
Tamási Áron: Énekes madár

Illés Endre-Vas István: Trisztán

Sánta Ferenc: A z ötödik pecsét

Baranga : Legyen eszed, Christofor !

Eiden-Wiesen: Tótágas
Pinokkio (egyeztetési nehézségek miatt
levéve a műsorról)
Pathlen Péter prókátor, Hogyan házasodott

meg Petruska? (vásári komédiák)

1976-77
Illyés Gyula: Fáklyaláng
Ábrahám Pál: Bál a .Savoyban
Shakespeare: Hamlet
Szép Ernő: Lila akác Konsztantyinov-
Racer: Tíz nap szerelemért

Száraz György: Az élet vize

Kertész Ákos: Névnap
Juhász István: A félbehagyott nők
Pinokkio (felújítás)
Pathlen-Petruska (gyerekelőadás a kama-
raszínházban)
Wittlinger: Ismeri ön a Tejutat?
(a Színházművészeti Főiskola vizsga-
előadása változatlan szereplőkkel - stú-
dióelőadásként)
Molière: A szicíliai vásári komédia A

csillagszemű juhász (a jövő szezonról
előrehozott évadvégi bemutató)

Emellett az operatársulat 25 éves
fennállását ünnepelendő különösen gazdag
műsort állított össze az évadra: Erkel: Bánk
bán, Puccini: A köpeny és Gianni Schicchi,
Bohémélet, Verdi: Traviata, Mascagni:
Parasztbecsület, Mozart: Varázsfuvola,
Muszorgszkij : Hovanscsina, Bizet: Carmen
és Burghauser: Két úr szolgája táncjáték,
mely magyarországi eredeti bemutató. Az
előadások javát júniusban, a Debreceni
Színházi Napok örökébe lépő Ünnepi
Héten a szocialista országok vidéki
operaegyütteseiből meghívott vendég-
énekesek részvételével együtt láthatta az
országos esemény közönsége. (Az
operabemutatókra később visszatérünk.)

Ami első látásra feltűnő, megnőtt a
magyar bemutatók száma. Ez látványos
felelet volt a vita legfőbb követelésére. S
hogy nemcsak egyszeri felbuzdulásról van
szó, bizonyítja, a következő szezonban is
több magyar bemutatót terveznek.

Ám az évad bemutatói meglehetősen
vegyes képet mutatnak. Egyfelől
klasszikus vagy klasszikussá érő alkotók -
Shakespeare, lllyés, Szép Ernő

Kertész Ákos Névnap című drámája Debrecenben (Csáky Magda és Agárdy Ilona)
(Kalmár Tibor felvételei)

két magyar, egy-egy szocialista és nyugati
mai műre. De a színháznak kellene
ifjúsági vagy gyerekdarabot is játszania,
el kellene kezdeni a musicalműfaj meg-
honosítását, a kísérleti, az intenzív
műhelymunkára lehetőséget adó stúdió-
előadásokról nem is beszélve. Ezek a
feladatok együttesen nyilván meghaladják
a színház erejét. Akkor viszont ettől
némileg eltérő műsorkonstrukcióra, s ami
ezzel együtt jár, módosított bérlet-
rendszerre lenne szükség. Ez utóbbi
javítására utal az a kísérlet, hogy bizonyos
bérleteknél lehetőség volt már év közben
is a választásra, például. A félbehagyott nők
és az Ismeri ön a Tejutat? között - egyelőre
nem sok sikerrel. A műsorterv bizonyos
módosulására más jelek is vannak.
Mindenekelőtt az évad első bemutatóinak
kiválasztása. Ezek ugyanis a magyar
történelem egy-

igényes előadásban bemutatott művei,
másfelől a bemutathatóságot éppen csak
megütő színvonalú vígjáték, A
félbehagyott nők; Száraz György színházi
hagyományokat feszegető darabja, és
vígjátékpatronokból összefércelt szovjet
mű; a stúdióelőadásnak minősített
Wittlinger-dráma és a könnyedre
hangolt Névnap. Ez a műsorkonstrukció
egy régtől örökölt, megszokássá mere-
vült keret, ami aligha alkalmas arra,
hogy a darabok egy évadon belül, vagy
évadokon keresztül egymásra rí-
melhessenek.

A színház a hagyományok és a terv
szerint évi tíz bemutatót tart, ebből kettő
opera, egy-egy operett és zenés
vígjáték. A hat prózai bemutató - ami
elég kevés! - megint csak a hagyomá-
nyok szerint mechanikusan tagolódik
egy magyar és egy külföldi klasszikusra,



egy jeles eseményéhez kapcsolódó drámák
lesznek a jövőben, ahogy idén a
Fáklyaláng, és a következő szezonban az
eredetileg Debrecennek írt Szabó Magda-
dráma, az A z a szép, fényes nap. Emel-lett
minden évben az ifjúságnak szánt
bemutatót is tervez a színház: az egyik
évben a gyerekeknek, a másikban a
kamaszkorúaknak. Így hosszú időre
kialakítható, az iskolákkal is egyeztethető
koncepcióra épülhet a gyerekelőadások
ügye.

Az előadások
A meg-megújuló történészvitákhoz is
hozzászól a Rencz Antal által rendezett
Fáklyaláng. A rendező hagyja érvényre
jutni Illyés gondolatait, ugyanakkor
bizonyos kritikával szemléli Kossuth és
Görgey összecsapását. Elkerüli a divatos
elidegenítő, dezilluzionáló megoldásokat,
mégis áthangolja Illyés művét, de úgy,
hogy az Illyési dikció, a gondolatok súlya
és heve megmarad. Á leglényegesebb
vonása az előadásnak a bezártság, a
meghatározottság érzékeltetése. Min-
denekelőtt a díszlettel. Országh Lili a nagy
színpadot keskeny térre szűkíti egy
egészen előrehozott, háttérdíszletnek
felfogható dekoratív, ugyanakkor
többjelentésű súlyosnak, vastagnak tűnő
fallal. A fal - sok-sok apróbb, nagyobb
üreggel - valóban a kazamata képzetét
kelti, a mélyedések egyikében-másikában
gyertya ég, az előadás elején, a szünetek-
ben a színháztermet is csupán ezek a
gyertyák világítják meg, mintegy bevonva
a nézőt a játék intim terébe és ezáltal a mű
légkörébe. A turini hely-színt is ez a háttér
díszíti, ezzel jelzik az alkotók, hogy
Kossuth számára a történelmi szituációk
folytonosak, már Aradon is „börtönben"
volt, akárcsak későbbi száműzetésében.

A bezártságot sejteti az aradi helyszínen
lévő katonák mozgása is. Csupán Józsa és
néhány bajtársa áll Kossuth mellett, a
többiek Görgey emberei. Szinte fogságban
tartják a kormányt, Kossuthot. Nem
elsősorban a Görgey-Kossuth ellentét még
fokozottabb kiélezését jelenti ez a sejtetés,
inkább a konkrét szituáció realitását, azt,
hogy itt már a szubjektív szándékok - akár
Kossuthé, akár Görgeyé - semmit sem
érnek.

Módosult a közvéleményben élő és az
Illyés-drámából is táplálkozó Kossuth-és
Görgey-kép. Kossuthot Sárosdy Rezső
fáradtabbnak, erőtlenebbnek ábrázolja,
mint ahogy a néző - némiképp

idealizálva - látni szeretné, Görgey sem az
egyértelműen elfogadott áruló Reviczky
Gábor alakításában. Ez a meg-közelítés
teljes mértékben igazolódik a mű
szituációja alapján, hiszen abban a
helyzetben, amelyben ez a két sem egy-
mással, sem egymás nélkül létezni nem
tudó ember van, valóban nem a „nép
lelkében élő" bálványok ők. A két főhős
ábrázolása a történelmi szemlélet és a
dramaturgiai meggondolások alapján
rendkívül korszerű, és ez kétség-kívül a
rendező értelmezésén kívül a két színész
érdeme is. Hiszen - valljuk be - sokkal
hálásabb feladat lett volna a
hagyományosabb módon megformálni a
figurákat. Sárosdyt alkata, szerepköre
amúgy is predesztinálta a hagyományos
kép ábrázolására, míg Reviczky alkatától
éppen a katonásság áll kissé távol, így
mindketten a koncepció érdekében önnön
színészi lényükön léptek túl, hogy Sárosdy
a csendes szavú Kossuthot, Reviczky
pedig Kossuth „másik énjét" álmodja
színpadra.

Rencznek van még egy fontos ponto-
sítása: Józsa szerepét megnövelte. Illyés
Gyula a debreceni színház számára
átigazította az első felvonás végét. Néhány
mondatot áthozott a második felvonásból,
tehát már az első felvonásban megjelenik
Kossuth, majd utánarohan Kossuthné és
figyelmezteti férjét: vigyázzon, Görgey
hátha megmérgezte az asztalon álló vizet.
Ez egyrészt válasz egy előbbi szituációra,
amelyben Molnár alezredes Görgeyt óvja
a csapdától, másrészt alkalom Józsa
hűségének, önfeláldozásának
exponálására: a huszár kiissza a vizet, s
miután semmi baja sem lesz, új vizet tölt a
pohárba, amit a következő szavakkal nyújt
a kormányzó-nak: Kossuth Lajos élete
nemcsak Kossuth Lajosé. Ezzel fejeződik
be az első, és ezzel a képpel indul a
második felvonás, és ez a záró mondat tér
vissza az utójátékban igen hangsúlyos
helyen Józsa turini látogatásakor. Ez a
szerep megnövelés, és O. Szabó István
kiemelkedően jó alakítása egyértelműen a
dráma középpontjába állítja a népet,
Józsát, alighanem Illyés elképzeléseivel
összhangban. O. Szabó István képes volt
arra a színészi bravúrra, hogy 22 évesen a
kis külső öregítéssel vált hite-lessé a
hatvanéves Józsa szerepében O. Szabó
Józsájában erő van, nem esett öregként
érkezik „Kossuth apánkhoz", a túlélés, a
továbbélés záloga ez a Józsa és azok,
akiket képvisel. Így mindaz, amit elmond
magáról, a szegényekről,

hitelesíti azt a rendezői szándékot, hogy a
Fáklyaláng mai üzenete: „Soha nem
törődhetünk bele még a látszólag
reménytelen helyzetekbe sem, mindig
keresnünk kell a kiutat, ez a dolgunk." A
mű új vonásokkal gazdagított értelmezése,
a második felvonás és az utó-játék pontos
hangsúlyú, ritmusú rendezői
megvalósítása mellett nem hagyható szó
nélkül, hogy Rencz az első felvonást nem
tudta megoldani - igaz, az írott anyag a
töméntelen belezsúfolt ismerettől roppant
nehézkes -, de az egyes szereplők
bemutatkozása ezt még nehézkesebbé
tette: a kép kimerevedik, és fejfényben
mondják el a színészek első mondataikat.

Ugyancsak Rencz Antal vitte színre
Szép Ernő Lila ákácát. Szép Ernő
darabjában szinte semmi sem történik,
csupán hangulatok, érzelmek közvetítik
egy be nem teljesedett szerelem bontako-
zását. A rendező stílusérzékét dicséri,
hogy az érzelmesség és a tiszta érzelmek
közötti mezsgyén tudta tartani az előadást,
miközben az állandó érzelmi fázis-
különbséget - Csacsinszky Bizonyosné
után áhítozik, de az őt semmibe veszi,
Tóth Manci viszonzatlanul belehabarodik
Csacsinszkybe, a találka Bizonyosnénak
flört, Palinak az első próbálkozás,
Csacsinszky úgy menekül Mancitól, hogy
legszívesebben hozzá menne, Tóth Manci
elutazik, mire Csacsinszky vállalni tudná a
lány szerelmét stb. - együttérző iróniával
ábrázolja. Rencz eddigi munkái alapján
láthatóan a kevés szereplős darabokat
tudja igazán sikerre vinni. Így a Lila ákác
esetében is a két-három szereplős
jelenetek megvalósítása a legsikerültebb,
amikor a játékosságot és a kétségbeesést,
az évődést és az alakoskodást, a társra
vágyást és a társasági siker keresését
együtt, ezek mindig változó arányát
megtalálva komponálja meg a
szituációkat. Ehhez természetesen nagyon
érzékeny színészek is kellenek, s Rencz
alkotótársává vált Cseke Péter és Máriáss
Melinda. Cseke Csacsinszkyben inkább a
magát megjátszó, a froclizó, epekedő
fiatalt hangsúlyozta, Máriáss Tóth
Mancija pedig inkább volt a liget tündére,
mint táncosnő. Az előadás minden
hatáseleme, a szecessziós elő-függöny, a
jelzett díszletek - a pad és néhány fa, a
vörös szeparé, az artistaügynökség -
(Szinte Gábor munkája), a kísérőzene, a
koreografált mozgás, a színészi játék, a jól
komponált világítás együtt erős
atmoszférát sugall, a néző nem tud kilépni
a fino-



man felfokozott érzelmi töltésű, ugyan-
akkor nagyon őszinte hangulatból. Ami-
kor Novák István bölcsen közhelyeket
mondogató Angelusz papája, az
artistaügynök szétválasztja az egymáshoz
hosszú távon aligha összeillő fiatalokat,
amikor Tóth Mancinak és Csacsinszky
Palinak majd' a szíve hasad meg, a lénye-
gében szentimentális befejezés ellenére is
létrejön valami ritkán tapasztalható
megrendítő erő, ami az előadást koron és
helyszínen túl általános érvényűvé teszi.

A debreceni évad legjelentősebb vállal-
kozása kétségkívül Shakespeare
Hamletjének Sándor János rendezte
előadása volt. Nem elsősorban a
vállalkozás nagysága, hanem Cserhalmi
György abszolút mércével mért
kiemelkedő Hamlet-alakítása miatt. (Az
előadás erényeiről és meg-oldatlanságairól
a SZÍNHÁZ 1977, márciusi számában
írtam.)

Más szempontból volt jelentős be-
mutató Száraz György A z élet vize című
komiko-tragédiája: kísérletező kedve
miatt. Még akkor is, ha a kísérlet csak
részben sikerült. Száraz György annyi
történelmi dráma után elvontabb,
általánosabb fogalmazásmódot választott,
amikor furcsa, felnőtteknek szóló igaz
mesét írt Clodiusról, a legszegényebb
királyról, aki a halhatatlanságot ígérő élet
vizének kiárusításával szilárdítja meg
hatalmát, de hogy az élet vizének
hatástalansága ki ne derüljön, a legvére-
sebb terrort vezeti be országába, s nem
kíméli sem a fiát, sem az élettársát. A
darab távoli rokonságban van a Hamlettel,
Clodius, Godiva és Ector, a király,
királyné és a daliás királyfi el-fajzott
leszármazottja Claudiusnak, Gertrudisnak
és Hamletnek. Míg a közép-kori Dániából
korokon keresztül a neve sincs országba,
időtlen időbe helyeződött a történet,
eltorzultak a szereplők; kapzsi, színlelő,
minden aljasságra kész Rosencrantzok és
Guildensternek nyüzsögnek a király körül,
a fecsegő Polonius beprogramozott testőr-
parancsnok lett, Godiva királynő sárból
vétetett, azaz előzőleg ringyó volt, Ector
erejéből csak néhány ellenkező kamaszos
szóra telik, hiába kapja meg a tőrt apjától,
ölni nem tud, öngyilkosságra gyáva.
Amennyire kifordított értelmű Hamletként
értelmezhető Száraz György műve,
annyira konkrét is. A főszereplő az élet
vize - nevezhetjük ideológiának, H-
bombának, kiváltságoknak -, az a
csodaszer, amit minden gyenge lábon álló
hatalomnak be kell dobni pozícióinak
megvédése érdekében, s amiről

mindig kiderül, hogy legföljebb ideig-
óráig képes elfedni a bajokat, a gyökeres
orvoslásra nem alkalmas, sőt, mindig az
alkalmazójára üt vissza.

Az előadás ezt a közvetlen, ha úgy
tetszik politikai tartalmat nem vállalta, a
rendező, Sándor János általános etikai
síkra igyekezett emelni a darabot, ahhoz
azonban a történet soványka. Clodius
szerepében Gerbár Tibor minden tőle
telhetőt megtett annak érdekében, hogy
ezt a rendkívül sokrétű figurát, akinek a
cinizmusába őszinteség, az őszinteségébe
cinizmus vegyül, a maga bonyolultsá-
gában életre keltse. Végig tolószékben
ülve kell játszania, szinte csak a hangjára
és mimikájára van utalva; s Gerbár Ti-bor
rég nem nyújtott ilyen magas színvonalú
alakítást. Mégis nemegyszer hiányérzete
van a nézőnek, ám ennek nem annyira a
művész az oka, sokkal inkább a többiek
elnagyolt, vértelen játéka. Ugyanis a
királynak az előadásban nincs valódi
ellenfele. A darab különböző
szituációiban más és más válik
ellenponttá, tehát a jeleneteken belül a
király és környezete között konfliktus
feszül. De sem Szilárdy István, a királyfi,
sem Mátray Márta, a királynő, sem az
urak - Bángyörgyi Károly, Kovács Lajos,
Sárosdy Rezső, Lengyel János, Kóti
Árpád - nem tudnak felnőni a királyhoz,
Gerbárhoz. Ez természetesen rendezői
megközelítés kérdése is, akár-csak a darab
egyik lényeges mellék-vonalának háttérbe
szorítása. Herman mágus, az élet vizének
kitalálója és készítője a királlyal való
együttműködése fejében a szabad
tudományos kutatásra kap ígéretet, de
ehelyett a tudomány mártírja lesz, amikor
nincs már rá szükség, elteszik láb alól.
(Ennek a vonalnak jelentéktelenebbé
válása nem kis részben Csíkos Sándor fád
szerepmegoldásán is múlott.)

Az előadás legnagyobb élménye Frentiu
Sever román tervező díszlete és jelmezei.
A teljes színpad a játéktér, a
forgószínpadon egy lejtő van csupán, ami
a forgószínpad helyzetétől függően és a
jelenetek hangulatának, helyszínének
megfelelően más-más funkciót tölt be.
Minden fekete. Az óriási térbe jeleneten-
ként különböző variációban arany kép-
rámákat lógatnak, valamint két aranyozott
széket hordanak ki és be. A kereteket
vörös és zöld súrló fénnyel világítják meg.
A díszlet és a tér fekete-aranyával
szemben a ruhák élénk színűek, s a kétféle
színegyüttes egyszerre harmonikus és
ellenpontozó hatású. Szép, fan

táziát mozgató képzőművészeti élmény.
(Emlékeztetőül: a tavalyi Szeget s e g g e l -
előadás tervezője is ez a román művész
volt, s ő lesz a következő évad Három
nővérének is vendégművésze.) Az elő-
adást - annak ellenére, hogy csupán rész-
eredményeket hozott - üdvözölni lehet, és
a társulatot további még bátrabb
újításokra ösztönözni. Különösen, ha
meggondoljuk, hogy az elmúlt években
nemigen volt tapasztalható a kísérletező,
megújulási kedv a színházban, s nyilván
ma sincs teljes egyetértés e téren sem a
művészi vezetésen, sem a társulaton
belül.

Kertész Ákos Névnap című komédiája
sikerdarab Debrecenben. (Elvitte a szín-
ház az orenburgi gázvezeték építésén
dolgozó munkásoknak is Husztra, óriási
ünneplésben volt részük a művészeknek.)
Kevés vidéki színház van, amely ne
játszotta volna a darabot, témája, mun-
káskörnyezete, jó szerepei miatt érthető is
az országos siker. Orosz György csak
részben találta meg a darabhoz illő
játékformát. Sorozatos ellentét érződik a
naturalista és jelzett díszletmegoldások,
valamint a stilizált és naturalista játékmód
között. Ebből a tisztázatlanságból fakad,
hogy annyiféle stílusú színészi alakítást
látunk a színpadon, ahányan fellépnek a
darabban. Leginkább Sárközy Zoltán és
Agárdy Ilona találta meg a darab
alaphangját. Bár Sárközy Víg Gusztávja
kissé intellektuálisabb a szerepből
következő asztalos jelleméhez képest,
mégis a kétféle stílust szerencsésen
vegyíti alakításában. Agárdy Ilona pedig
úgy közönséges, hogy érezzük, a külvilág
elleni védekezés jórészt ez a magatartás,
de egy kicsit bele is szeretett ebbe a
pózba a szomszéd asszonyka. Velük
szemben a névnapi vacsora résztvevői -
különösen Lengyel János és Csíkos
Sándor - külsődleges játékmódjukkal egy
más műfajt képviseltek. Csáky Magda a
feleség szerepének csak a körvonalait
érzékeltette, emiatt - no meg az előadás
eleve könnyedre hangoltsága miatt - a
befejezés súlytalan lett. Emlékezetes
néhány percet jelentett Soós Edit
megjelenése. Bözsi, Varga Lehus
felesége, nagyszájú, komédiázó asszony,
de a mulatozás közben egy-szer csak -
néhány pillanatra - kibukik a jókedvű máz
alól a keserű, a maga helyzetével
tisztában lévő, mégis ezt a helyzetet
vállalni kényszerülő asszony igazi arca.
Aztán ismét a jópofa Bözsi lesz Soós
Edit. A debreceni évadban ritkák voltak
az ilyen pillanatok.



Az évad végén mutatták be Konsz-
tantyinov-Racer vígjátékát, a T í z n a p
szerelemértet. A bevált hatású bohózati
elemekből, jól jellemzett figurákból,
számtalan bonyodalomból jó érzékkel
összegyúrt darab jogászok között ját-
szódik, és egy zűrzavaros válási história
közben kiderül: az írott jogi igazsággal
szemben sokszor az élet igazságát kell
érvényesíteni. A színészek jól érzik
magukat a nem túl nagy művészi lehető-
séget, de jelentős közönségsikert ígérő
szerepükben, s a közönségsiker nem is
marad el.

Akárcsak juhász István-Baranyi Ferenc-
Illés Lajos' zenés vígjátékánál, A
félbehagyott nőknél. Ám ez esetben érthe-
tetlen és bántó a siker. Ez a bemutató
méltatlan a debreceni színházhoz, rossz
irányba orientálja a közönséget. A darab
közhelyek gyűjteménye: egy festő, Rátóti
Pencz a házasság elől, ami tudvalevőleg a
művészet halála, egy sokat, főleg „befu-
tást" ígérő kapcsolatba menekül. Ám mit
tesz isten, ott is csak a házasság várja a
hőst, ráadásul különböző tortúráknak van
kitéve, mint torna, úszás, tenisz és min-
den más, „jobb körökben" szokásos
elfoglaltság, ami a karrierhez elengedhe-
tetlen. Így hát a festő visszamenekül a
szolid polgári házasságba. Eközben fel-
felbukkan két részeges zugfestő --
ellenpontul? - ők képviselik a rosszízű
kabaréhumort. A darab humora vagy az
ivásból, vagy a ruhaváltásokból, vagy a
nyápicságból ered, vagy az effajta
szójátékokból: Ez a készlet kész lett (egy
csésze eltörésekor); Pencz úr, Pencz úr,
maga nem Benczur (a kolléga
ócsárlásakor). Nem vethetjük a szemére
Orosz Györgynek, hogy rendezése nem
emelkedik a darab színvonala fölé.

Rendezők és színészek
A debreceni színház művészi tevékeny-
ségét alapvetően befolyásolja az, hogy
mindössze négy rendező dolgozik a
színháznál. Ez azt jelenti, hogy az egy
éve diplomázott Rencz Antal például két,
már kész előadást igazított a kamara-
színházi körülményekhez, megrendezte a
rá eső két nagyszínházi produkciót,
emellett egy gyerekelőadást, valamint
egy vásári komédiát. Vagy a főrendező
Sándor János rendezte a Bál a Savoybant,
a Hamletet, A z élet vizét, és vendégren-
dező volt a József Attila Színházban.
Hasonló Orosz György és Kertész Gyula
operarendezők megterhelése is. Ilyen
mérvű munka mellett elég kétséges, hogy
kellő figyelem, felkészültség, lelki és
fizikai készenlét biztosítható-e minden
bemutatóra? Különösen aggasztó ez a
helyzet a főrendezőnél, ugyanis ennyi
produkció mellett nemigen jut idő,
energia az egész alkotó közösség művészi
gondjainak megoldására, a tervszerű,
koncepciózus továbbfejlődés kimunkálá-
sára. S mivel az igazgató nem közvetle-
nül alkotó színházi ember, különösen
nagy terhet kellene átvállalnia a főrende-
zőnek, hogy a színház művészi munkájá-
nak meghatározó egyéniségévé tudjon
válni.

Talán a rendezői szétaprózottság, s a
közös elveket valló rendezői kar kiala-
kulásának késlekedése az oka annak is,
hogy egy évad előadásait figyelve kevés
kiugró színészi fejlődésről adhatunk
számot, és még kevesebb a kitapinthatóan
tervszerű színésznevelő mozzanat. Pedig
a színészi képességek fejlesztése, a
hosszú távra gondoló feladatmegha-
tározás elengedhetetlen minden szín-
házban, Debrecenben pedig különösen. A
színészek nagy része több éve Debre-

cenben élő, jobbára középkorú vagy
idősebb, gyakran jó-rossz értelemben vett
rutinjára építő művész, egy más része
viszont pályakezdő. Betöltetlen jó néhány
szerepkör, hiányzik egy kor-osztály, a
harmincas-negyvenes férfi és női
főszerepekre alkalmas színészek. Ahhoz,
hogy néhány éven belül stabil vezető
színészgárdája legyen a színháznak,
elsősorban a most fiatalok nagyon
átgondolt nevelésére lenne szükség. Ebből
a szempontból csak Cseke Péter, O. Szabó
István, Kovács Lajos és Máriáss Melinda
idei szereplése biztató. Cseke mint
Pathelin Péter prókátor jó
beszédkészségével, korrekt szerepépíté-
sével, csibészes humorával tűnt fel;
Horatio szerepében - talán a rendezői
szándéknak megfelelően - csupán jelen
volt, de nem vált az előadás jelentős
tényezőjévé (ez a csupán persze nem
kevés); igazi szereplehetősége a Lila ákác
Csacsinszky Palija volt, ezt érett
eszközökkel ábrázolta; a T í z , nap szere-
lemért kétbalkezes becsületes ügyvédjét
viszont eddigi szerepmegoldásaiból rakta
össze. Épp ez utóbbi szerep figyelmeztet:
nem volna szabad elkényelmesednie. O.
Szabó István kitűnő Józsa-alakításáról már
volt szó, a Hamlet Laertesét játszotta még,
ezzel a figurával nem tudott megbirkózni.
Kovács Lajos apró szerepek sokaságát
játszotta, úgy tűnik, egyre kiforrottabb
lesz, előbb-utóbb jelentősebb feladatok is
várnak rá. Máriáss Melinda elementáris
humorú és temperamentumú színésznőnek
bizonyult a Pathelin Péter prókátor és a
Hogyan házasodott meg Petruska? e g y -
felvonásosokban. Aztán Tóth Manci-ként
remekelt, megmutatva, hogy humora
mellett igaz lírája is van, s a T í z nap
szerelemért Másájában is volt néhány
egyéni, a sablonszerepet jelentősebbé
hangoló megoldása.

*

A Debreceni Csokonai Színház az évad
elején meghirdette: a színház korunkban
nem egyszerűen művészeti intézmény,
hanem közművelődési, sőt politikai fórum
is, mert minden elhangzott szó, minden
ábrázolt jelenség hat azokra, akik be-
fogadják. Legyen tehát az évad a bizalom, a
jó szándék, a szocialista művészeti
törekvések és az új szellemű közönség
egymásra találásának évadja. Ebben a
szellemben igyekeztek tevékenykedni. Ez
a szándék, reméljük, még következete-
sebben valósul meg az új évadban.

Jelenet a Névnap debreceni előadásából (Soós Edit, Lengyel János, Sárközy Zoltán,
Csíkos Sándor és Tikos Sári)


