
tisztultabb látást eredményezett. A tragikus
paradoxon: ha ez a tisztánlátás, ha ez a
letisztult koncepció jobb színészi meg-
formálásban kerülhetett volna a nézők elé,
most a magyar színházművészet egyik
kiemelkedő alkotásáról kellene szólnunk.

És most már visszatérhetünk arra a
közös eredőre, melyből Illés előadásának
mindkét célzatát levezeti, mely a szín-házra
és az azt létrehozó-támogató-ellenző-
passzívan befogadó közösségre egyaránt
meghatározó a rendező szerint. Ez az
eredő: a tehetségtelenség. Annak szinte
minden megnyilvánulási formájában.

Illés hangsúlyozza az egyéni tehetségte-
lenséget. Megkérdőjelezi azt az
elhivatottságra épülő színházi gyakorlatot,
mely egyenlőségjelet igyekszik tenni elhiva-
tottságérzet és tehetség között. A Hattyúdal
borgőzösen emlékező színésze valaha
bizonyosan úgy indult a pályának, mint a
Sirály Nyinája. De minden mondata,
önmutogatóan elmondott idézete csak arról
győz meg, hogy legfeljebb kitartását
becsülhetjük, s nem rátermettségét
csodálhatjuk. Egyszerű kis szerencsétlen
vidéki ripacs ágál és zokog előttünk, aki
nem hajlandó szembenézni önnön
értéktelenségének zsákutcájával. S lehet,
hogy tiszteljük kitartásáért, de kivetjük-
kinevetjük önbecsapásáért.

És itt már nemcsak a egyén tehetség-
telenségéről van szó, hanem mindennek
közösségi vetületéről is. A tehetségtelenség
ugyanis bár minden pillanatban - hol jól,
hol kevésbé felismerhetően leleplezi
önmagát, a saját maga számára kiépít egy
önvédelmi mechanizmust. Lehet ez tudatos
vagy öntudatlan. Az előbbi veszélyesebb,
de az utóbbi sem kevésbé káros. Egymás
valódi értékeinek fel nem ismerése, a vélt
értékek alapján való be-sorolás, a
kontraszelekció és a társadalmi előítéletek
így végső soron egyazon tőről fakadnak.
Ezt a tehetségtelenségből adódó
önbecsapási mechanizmust teszi nevetség
tárgyává A mi Csehovunk.

A miskolci színház jelenlegi helyzeté-ben
az egyik legfontosabb feladat, hogy ez a
mechanizmus önmagán belül ne
alakulhasson ki, ne erősödhessék meg.
Hiba lenne ugyanis azt a következtetést
levonni, hogy lám az adott erőkkel is lét-re
lehet hozni érdekes előadásokat. Hogy
tulajdonképpen nem történt semmi, csak
tovább kell dolgozni. Mert akkor olyan
előadások fognak születni, mint a Clavigo
volt ebben az évadban. Azt kell belátni,
hogy a jelenlegi szituációban, a

jelenlegi erőkkel a Clavigo típusú előadások
a természetesek, s A mi Csehovunk a kivétel.
Illés összeállításának éppen az a bátor
öniróniája, hogy a jeleci színház
széthullottságát, festett művilágát, gyakorta
tehetségtelenségét és dilettantizmusát
párhuzamba meri állítani saját szín-házának
pamfletjével. A Clavigo álmodernista
álkorszerűségét kétségkívül jó szándék
hozta létre: de egy új színház
megteremtéséhez A mi Csehovunk tisztázó
szándékú szembesítésére van szükség.

Illés István eddigi négy Csehov-ren-
dezése hitvallás volt. Az ötödik, a mos-
tani, inkább keserű szembenézés, pamflet.
Várja még őt a Ványa bácsi és a Platonov,
melyekben a két szemléletmód talán
harmóniába juthat.

Ehhez viszont jobb színházra lesz
szüksége. Melynek megteremtésére a jeleci
elöljáróságnak harminc kopejkánál többet
kell áldoznia.

A mi Csehovunk (Misklci Nemzeti Színház)
Díszlet: Gergely István. Jelmez: Fekete
Mária. Rendező: Illés István.

Szereplők: Varga Gyula, Fehér Tibor, Péva
Ibolya, Máthé Eva, Matus György, Vándor
Eva, Maróti Gábor, Somló István, Máthé
Eta, Somló Ferenc, Ittes József.

E számunk szerzői:

BÁNYAI GÁBOR újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

BŐGEL JÓZSEF
a Kulturális Minisztérium főelőadója

BUDAI KATALIN
a Színházi Intézet ösztöndíjasa

CSÍK ISTVÁN újságíró
DEÁK ATTILA a FŐMO sajtóreferense
DÉVÉNYI RÓBERT

a Népművelési Propaganda Iroda
irodalmi szerkesztője

ÉZSIÁS ERZSÉBET
a Kulturális Minisztérium főelőadója

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

HUSZÁR JÁNOS
a HUNGAROFILM Propaganda
Csoportjának vezetője

KOLTAI TAMÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

KÖRÖSPATAKI KISS S ANDOR újságíró,
az Új Tükör munkatársa
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
RÓNA KATALIN újságíró,

a Hungarian Travel Magazine munkatársa
SAÁD KATALIN újságíró
SZEREDÁS ANDRÁS dramaturg,

a Pannónia Filmstúdió munkatársa
TARJÁN TAMÁS

az ELTE XX. századi magyar irodalom
tanszékének tanársegédje

RÓNA KATALIN

Színház
az egyfelvonásosokért

Bemutatószínpad Dunaújvárosban

Öt év nem nagy idő a színháztörténetben.
Öt év mégis sok ahhoz, hogy távlatából új
színházról, új színházi vállalkozásról
beszéljünk. Netán ennyi idő után
fedezzünk föl egy Budapesttől alig hetven
kilométerre működő színházat.

Nézzünk magunkba. Nem tűnt föl, hogy
alakult Dunaújvárosban a Bartók Béla
Művelődési Központban a vendég-
játékoknak otthont adó nagyszínház mel-
lett egy Bemutatószínpad? Valójában ez
így nem igaz. L sorok íróját sem érte vá-
ratlanul a meghívás a színpad legújabb
előadására, nem egyet látott már az elő-
zőekből is. Hogy - a Disznójáték kivéte-
lével - miért nem foglalkoztunk eddig a
Bemutatószínpaddal? A választ utólag
nehéz megtalálni. Inkább próbáljuk meg
pótolni a mulasztást, s mielőtt a Bemu-
tatószínpad két előadásáról szólnánk,
tekintsünk vissza az elmúlt fél évtized
történetére: a színpad megalakulására,
vezérlő elvére, az előadásokra.

Önálló gondolkodás - kísérletezés

A Művelődési Ház nagy színháztermében
hónapról hónapra - s már jóval korábban
is, nemcsak az utolsó öl évben - budapesti
és vidéki színházak vendégszerepelnek.
Ebben az évadban a Nép-színház, a
kecskeméti Katona József, a kaposvári
Csiky Gergely, a szolnoki Szigligeti Színház
és a Mikrószkóp Szín-pad produkcióiból áll
össze a dunaújvárosi évad. A bemutatók
színe javából válogat a Péterffy Attila
igazgatása mellett Smuk József népművelő
vezette dunaújvárosi színház. Eleinte a
könnyedebb produkciókból válogatott
többet a színház, majd egyre inkább a
nehezebb fajsúlyú produkciók felé hajlott a
műsor-választásban. A komolyan vett
műsor-politika színvonalas, értékes
előadások csokrával fogadja ma már a
dunaújvárosi színházszeretŐ közönséget.
A teljességre semmiképpen sem törekvő
fölsorolásunk megpróbál képet adni az
elmúlt évek programjából. A kecskemétiek
O'Neill Boldogtalan holdjával, Páskándi
Rejtek-helyével, Sarkadi Oszlopos
Simeonjával, a szolnoki Szigligeti Színház
Örkény Kulcskeresőkjével, a Bernarda Alba
házá-



val, az Athéni Timonnal, Bulgakov
Álszentek összeesküvésével, Dürrenmatt
A z öreg hölgy látogatásával, Mrožek
Tangójával, Tolsztoj Legenda a lóról című
előadásával, Kaposvár színháza Sütő Egy
lócsiszár virágvasárnapjával, Csillag a mág-
lyánjával, a Troilus és Cressidával, Csehov
Ivanovjával, a Szecsuáni jóemberrel és a
Szeget szeggel produkciójával, a Mikrosz-
kóp Színpad A versenyló halálával, a
Csendesek a hajnalok előadásával mutat-
kozott be a Bartók Béla Művelődési
Központ nagyszínpadán. Nem lehet tehát
úgy fölfogni, hogy saját színtársulat híján
nincs színházkultúra ebben a városban. A
közönséget értővé neveli a sokéves jó
műsorpolitika. Így az igény is kialakul
egy másfajta, nem a nagyszínházi feltéte-
lekhez szabott színjátszásra, új játék- és
szcenírozási stílusra.

Idézzük föl Iglódi Istvánnak, a Bemu-
tatószínpad művészeti vezetőjének sza-
vait:

- Félretéve az érzelmeket, amelyek
pedig léteznek, legfőbb értéke ennek a
vállalkozásnak a módszerbeli és tematikai
újdonság. Magyarországon már jó ideje
kiaknázatlan az egyfelvonásos műfaj,
reneszánsza új színt vihet a színházi
életbe, és mint a színpad bizonyítja, vitt
is. Éreztem ezt mint színész Alonso
Alegria Kötélen a Niagara felett című drá-
májában játszva, éreztem mint rendező,
de éreztem a Valló Péter és a Csíkos Gá-
bor rendezte előadásoknál mint néző is.

Olyan kísérleti lehetőségek vannak itt,
amilyenek sehol másutt: azt játszhatunk,
amit máshol nem, s olyan, színházi törek-
véseket próbálhatunk ki itt, amelyek má-
sutt nem léteznek az országban. A közeg
itt munkásközeg, olyan, amilyen például
a varsói Avantgarde Színházé vagy ami-
lyenben Franciaországban Planchon
rendez. A frisseség, a mozgékonyság, a
lelkesedés atmoszférájának kell jelle-
meznie színpadunkat. Almunkban sem

juthat eszünkbe olyasmi, hogy ennek a
közönségnek bármi jó. Jóra csak jóval,
kitűnővel lehet nevelni. És még egyet: ez
a színpad a közművelődési törvény
szellemében, de jóval e törvény megszü-
letése előtt jött létre, s ez a fajta, önálló
gondolkodásra valló és a közösség érde-
keit néző kezdeményező kedv a jövőre
nézve is kötelez.

S a bemutatott darabok felsorolása
önmagáért beszél, pontosan mutatja a
Bemutatószínpad törekvéseit: Alonso
Alegria: Kötélen a Niagara felett, Kar]
Witlinger: Ismeri Ön a Tejutat?, Tennessee
Williams : Beszélj, mint az eső, Csehov: A

medve, Harold Pinter: Régi idők, Brecht:
Mahagonny, Lászlóffy Csaba: Nappali

virrasztás, Czakó Gábor: Disznó-játék,

Moliére : Gömböc úr, Mrožek: Mulatság.

Az átütő siker
1977 májusában mutatta be a Bemutató-
színpad Czakó Gábor groteszkjét, a
Disznójátékot. Ennyi idővel az első elő-adás
után azért érdemes mégis visszatérni rá,
mert az előadást a színpad mindmáig az
„átütő sikerként" tartja számon. S két-
ségtelenül, a több mint félszáz előadást
megélt produkció a Bemutatószínpad
történetében méltán nevezhető közön-
ségsikernek. A Disznójátékot nemcsak a
dunaújvárosiak ismerhették meg, hanem
számos más vidéki művelődési ház kö-
zönsége. Sőt utóbb a Játékszín jóvoltából
Budapesten is bemutatkozott Czakó játéka.

A Disznójáték sikere látszólag teljesen
indokolt. Czakó Gábor abszurdja külsőleg
megtévesztően hasonlít egy hibátlan
groteszkre, és az előadás valóban tökéle-
tesen megoldott. Az alapszituáció:
Cornwall úr, Yorkshire úr és Mangalica, a
három vágásra ítélt disznó fel akar lázadni
az emberek társadalma ellen, meg akarja
alapítani Sertésországot. Egymásnak
rontanak vagy együtt küzdenek, árulóvá
lesznek, balekot keresnek maguk között,
hatalmi harcot vívnak egymás között. A
kispolgári magatartásképlet, a „hatalom
természetrajza" a drámai groteszkek
általában nagyon kedvelt meg-fejtése.
Mindez benne van a Disznójátékban: az
élet, a hatalmi harc, az áldozat-vállalás és
az árulás kérdései. Am a bohóctréfa
szintjén, s hogy félre ne értsük, túlságosan
is didaktikusan elmondva. A mélyebb
réteg meglehetősen ismert képletet
szemléltet, leegyszerűsített látásmódja alig
emelkedik felül a köznapi
bölcselkedéseken. Ez sem lenne baj, ha

Jelenet a dunaújvárosi Bemutatószínpad Mulatság-előadásából



az író új motívumokkal, új megfigyelé-
sekkel gazdagítaná az ismert konstrukciót.
Am Czakó Gábor azon túl, hogy a
disznóólba helyezi alak fait - legyenek bár
sertések vagy emberek - nem száll le a
mélyebb, a tartalmasabb régiókba, s ezen
még harsány játékos kedve, bizarr fantá-
ziája sem segít.

S hogy mégis mi az „átütő siker" oka ?
Az egyik és mindenesetre megnyugtatóbb,
maga az előadás. Iglódi István tudja, hogy
a képtelenség hitelét csak komolysággal és
következetességgel lehet megteremteni.
Sziporkázó ötletek, irónia, a realitás és az
abszurditás érzékeny belső egyensúlya
jellemzi Iglódi rendezését és a játék
egészét. A másik, a kevésbé örömteli,
hogy valószínűleg a Disznójátékot sikerre
vivő közönség a kétségtelenül fontos
gondolatokat kereső íróval és színházzal
együtt a mindenkor borotvaélen táncoló
abszurd ezúttal mesterkélt ötletének
átlátszó csapdájába esett.

Parabola és paródia

A Bemutatószínpad ebben az évadban
Mrozek Kis triptychonjának első darabját, a
Mulatságot tűzte műsorára, magyar-
országi ősbemutatóként. Már a vállalkozás
is figyelemre méltó, s igazolja a szín-pad
alkotóinak újat akaró törekvését.

„Ebben a darabban nincs semmi azon kívül,
ami benne van, vagyis nem rejlik benne
semmiféle célzás vagy metafora, és nem kell
megfejteni vagy olvasni a sorok között"

mondta első drámájáról, a Rendőrcégről
Mrožek, de mondhatta volna bármely
másikról is, akár a Mulatságról. Valóban,
parabolája tiszta és világos. Világ-képe,
amely mindenkor tartózkodik a konkrét
társadalmi vonatkozások ábrázolásától,
minden esetben áttekinthető. A Mulatság
három szereplőjének förgeteges, szinte
télmondatokban, félmondatokban
fogalmazott hol víg, hol tragikus
párbeszédei az életforma-keresés, az una-
lom, a semmittevés, a céltalanság replikái.
A leegyszerűsített modellben a helyzet-
komikumra épít az írel. A figurákat a
helyzet határozza meg. Mulatságot, vidám
társaságot keres ez a három fiatal-ember?
Vagy talán inkább az életet, a közösséget?
Vannak-e lehetőségeik, hajlandók-e tenni
értük valamit, vagy inkább a semmittevés,
a semimitakarás, az önáltatás, esetleg az
öngyilkosság a lehetőség? Kissé nyersen
így hangzana a mrožeki gondolat. De
ebből a valószínűtlennek tetsző helyzetből
mégis elindul a három

legény újabb, talán létező „mulatságot"
keresni.

Mrozek konstruált helyzeteinek éppen
az a lényege, hogy nagyon komolyan kell
venni őket. Mintha nem is abszurdok,
hanem valóságosak volnának. Képtelen
helyzetben levő hősei realitásnak fogadják
el szituációikat, úgy tesznek, mintha a
legtermészetesebbek lennének. Iglódi
István rendezői munkájában pontosan
ráérzett erre. Úgy állította be a valószí-
nűtlen embereket és a valószínűtlen
helyzetet, mintha a legvalószerűbb lenne.
Realitásnak fogadva el a képtelenséget,
máris megteremtette Mrožek hite-les
világát. Ellenállhatatlan komédiázásra
késztette színészeit, de gondosan ügyelt
arra, hogy a Mulatság ne váljék üres
bohóctréfává, olcsó komédiává. S
miközben modern parabolát rendezett,
nem kerülte el figyelmét a darab lengyel
drámatörténeti vonatkozása sem. A
Mulatságban nem lehet nem észrevenni -
és a Bemutatószínpad előadása is élt a
lehetőséggel - a paródiát. A lengyel
dráma-irodalom nagy alkotásának,
Wyspianski Menyegző című drámájának
paródiája, stílusjátéka a Mulatság.
Csakhogy a tragikum helyét itt a groteszk
foglalja el. A valóságos jellemmel,
történettel rendelkező emberek helyét
jellegtelen arcnélküliek, akiknek még
arról sincs fogalmuk, hogy a hatalmas,
irracionális gépezet, a világ, az élet
melyik részében helyezkednek el, mi a
szerepük benne. A valóság az ő számukra
kusza, érthetetlen, összerakhatatlan káosz.
S ki tudja, hogy ők maguk áldozatai vagy
alkotói-e az elembertelenedő világnak.
Ennyit változott volna a világ
Wyspiańskitól Mrožekig, a Menyegzőtől a
Mulatságig. Iglódi István előadása
mindenesetre biztosan egyensúlyoz a
parabola és a paródia között.

Alkotótársai, a színészek, Bősze
György, Mihály Pál és Zala Márk eleven-
né varázsolják a játékot. Komolyan ko-
médiáznak és nevetve mondják a tra-
gikusba hajló szavakat. Egyértelműen
szolgálják a megértett mrožeki világot.

A dunaújvárosi Bemutatószínpad ürügyén
két előadásról szóltunk. Rendezőileg
pontosan megoldott produkciókról. Két
abszurd játékról, amelyeket csak azért
érdemes együtt emlegetni, mert jól
illusztrálnak két végletet: mire képes a
groteszk színház, ha mondanivalójában
filozofálgat vagy ha filozofál.

BUDAI KATALIN

Tűzszerészek kórházban,
vasúton

Csurka- és Örkény-felújítások

Színházaink nem szeretnek után játszani.
Látványosabb, érdemdúsabb dolog eredeti
bemutatókkal kirukkolni. Az esemény,
arra tódul a szakma, azt - az
irodalomcentrikusság okán - vizsgálgatják
a literátorok is. Pedig hogy miből lesz
időálló érték, melyik lesz „a magyar
dráma" nem túl hosszú sorába feliratkozó
mű, melyhez majd az újonnan jöttek
igazodnak, s mellyel majd összeméretnek
- azt csak a „szétrajzás", a későbbi józan
mérlegelés állapíthatja meg.

Mondom, bátorság kell a fölújításhoz. A
pesti előadások kánonját kell át-törni,
sikeres darabokból újra sikert csinálni,
szolgai másolás nélkül. Ami a most látott
három repríz közül biztosan leszűrhető: az
újragondolás szükségessége, a már lezárt
kategóriafiókok felnyitogatása. A Csurka-
darabbal kapcsolatban pedig még több:
megmutatkozott, hogy az ötlet
metamorfózisa. miként okozhatja egy mű
értékdevalvációját.

Miről is van szó? Csurka 1959-ben írt
egy kisregényt, Moór és Paál címmel,
amely 1965-ben jelent meg. Dramatizálta
1971-ben, színpadra is vitték Pesten a
Katona József Színházban Dölött aknák
címmel, néhány hónap múlva Veszprém-
ben is. És most, nyolc év elteltén, ismét
felbukkant két helyen. A kisregény komor,
nyers hangú. Az első komolyhíradás a
túlélő „régivágásúak"-ról, és az első
részvevő szó a személyi kultusz hatalmi
embereiben vakon hivők összeroppaná-
sáról. Legfőbb erénye, hogy a. Izét ellen-
tétes életútban és nagyon fontos volt ez a
múlttal erősített sorsvonal - történelmi
jelentőségű összecsapás volt, magyar
léptékű dialektika.

Csak a dramatizálás szükségszerű vál-
toztatásai tikozták volna a toma átütő
erejének gyengülését? Nem. Azért felel-
hetünk határozottan, mert Csurka maga
tudta legjobban, mit csinált. 1971-ben, a
bemutató előtt nyilatkozta, hogy a „két
elvakult és elvadult hősön tulajdonképpen
nevetni kellene", s hogy bármilyen nagy
horderejű felfedezést tett is ő tizen-két
évvel ekelőtt, attól - rájött nem kell hasra
esni. Meg hogy a tudományos-tech-


