
Özv. Bokorné: Koós Olga
(MTI fotó - Ilovszky Béla felvételei)

rajzolta meg Örkény itt képletté csonkolt
alakjai cselekedeteiben. A két ábrázolási
mód békésen átjárta egymást Csiszár Imre
rendezésében Szolnokon, ez adta a játék
igazi élményét, a testetlen eszmének és az
őt körülvevő indulat tapinthatóságának
ütközése a szellemi izgalmat.

A Bokorok a Vasúthoz kötődnek min-
den idegszálukkal. Vele kelnek és fek-
szenek. Vele és érte pörölnek; áldják és
átkozzák. Pedig a Vasút az életükre tör,
férjet és gyereket rabol tőlük, sőt, a
vérüket követeli. De ezt mind teheti: mert
ezeknek az embereknek az érzelmei
viszik-lökik tovább, általuk és miattuk
létezik. (Hogy nem csupán szolgaian értük
létezik - erről a nagy hiányról mondatik el
minden.) Csak egyvalamit nem lehet ezzel
a Vasúttal: azt mondani rá, hogy csak
függvénye a tudománynak, az ismeretek
kianalizálhatják a legapróbb részletekig, s
így megismerhető, józanon kezelhető lesz.
Ezt nem szabad. Aki szeretve tudta, az
nem akarja ésszel kiismerni. S az ifjú
Bokor Pál, aki elméletben oldotta meg a
Vasút összes fontos kérdését, noha
vonaton még nem ült soha, nem segíthet.
Inkább a káosz, mint a hidegség. Inkább a
rothadt kelkáposzta a pápa orra alatt
Kelebián, mint a technokrata közönye.

A kettős feladatot a legmagasabb szin-
ten oldották meg a szolnoki művészek,
valódi csapatmunkával. Külön játékelem-
zést kellene írni valamennyiükről. Aho-
gyan Tímár Éva csucsujgat kiapadhatatlan
szeretettel mindent és mindenkit, ahogy
Iványi József már öreg alig-Bokorként
néhány szép órára emléke-

zik, ahogyan Polgár Géza összeomlik a
nehezedő kötelességek alatt: magas-
iskola. S ahogyan Koós Olga spionkodik:
arra már csak azt mondhatni, hogy
hátborzongató. A fiatalok: Koszta
Gabriella és Halmágyi Sándor zökkenő
nélkül illeszkednek be a nagy csapatba.
Csak Seres Gabriella (nem láttuk Jutko-
vics Krisztinát ugyanebben a szerepben), a
legifjabb s a leglelkesebb Bokor, aki elvéti
az útját hevület és erőltetett harsányság
között.

A bohóctréfák, abszurd-viccek betétei
nem váltak ki idegen testként az egy-
ségesre kovácsolt játékstílusból. Egy-
forma itt minden és mindenki. Ugyanaz a
vér az erekben, ugyanaz a kis pirosság a
ruhadarabok valamelyikén. (Szakács
Györgyi jelmeztervező nagy ötlete!) Van
energiájuk a szolnoki munkatársaknak,
szcenikusoknak, hangtechnikusok-nak is,
hogy a színházat a Bokorok köré
igazítsák. Bömböl a hangosbeszélő, árad
belőle a „Drága bakter úr", a „Megy a
gőzös", a „Jön a lux", a „Hegyek között,
völgyek között" - kis dalos enciklopédiája
az államvasúti nótakészletnek. Mert hát a
Vasutat emlegetik állandóan. Hogy mi
minek hívjuk ezt a mániát - ránk bízza
Örkény. Csak legyen valamink, amire az
életünket tettük, csak legyen valamink,
amivel behelyettesíthetjük a színpadi
szimbólumot. Szolnokon úgy csinálják,
hogy ez a döcögő valami azért
egyértelműen jelentse azt, ami így is, úgy
is megy velünk, ha akarjuk, ha nem, ha
szeretjük, ha tanulmányozzuk, ha utáljuk
is.

Csurka István: Döglött aknák (Békés megyei
Jókai Színház)

Rendező: Udvaros Béla. Díszlet és jelmez:
Kabódi Sándor.

Szereplők: Körösztös István, Székely
Tamás, Kárpáti Tibor, Fodor Zsóka, Mátyás
Jolán, Csiszár Nándor, Dózsa Erzsébet,
Kerekes Péter, Nagy István.

Csurka István: Döglött aknák (Szegedi Nemzeti
Színház)

Rendező: Félix László. Díszlet: Varga
Mátyás. Jelmez: Vágvölgyi Ilona.

Szereplők: Kátay Endre, Kovács János,
Nagy Zoltán, Vajda Márta, Egerváry Klára,
Zámori László, Szabó Mária, Pálfy Zoltán,
Szűcs László.

Örkény István: Vérrokonok (Szolnoki Szigligeti
Színház)

Rendező: Csiszár Imre. Díszlet: Szlávik
István. Jelmez: Szakács Györgyi.

Szereplők: Iványi József, Polgár Géza,
Tímár Éva, Halmágyi Sándor, Koszta
Gabriella, Koós Olga, Seres Gabriella,
Jutkovics Krisztina,

BŐGEL JÓZSEF

A hivatásos
előadóművészek
fesztiválja

Radnóti Miklósra emlékezve

Túlzás nélkül elmondható, hogy a Győr-
ben 1978. november 24-25-én megren-
dezett fesztivál az évtized legrangosabb
ilyen műfajú rendezvénye volt. Furcsa,
hogy a sok erőfeszítés, lelkesedés ellenére
némi értetlenség fogadta, már ami a
sajtóvisszhangot illeti. Éppen ezért talán
nem lesz haszontalan, ha az elemzés és az
előretekintés mellett a történtek krónikáját
is adjuk.

A közelmúltban kulturális életünkben
nagyon megnőtt az irodalmi estek, szava-
lóestek, előadóművész-teljesítmények
száma és jelentősége. Előadóművészeink a
klasszikus és modern költészet, de más
műfajcsoporthoz tartozó alkotások pro-
pagátoraivá váltak, és sok olyan helyre is
eljutottak, ahová a színházi kultúra nem
vagy alig tud. A szavaláshoz tudvalevőleg
a pódiumon kívül alig kell valami,
legfeljebb világítás és fedett hely (nyáron
még ez sem). Ezért van e mozgalomszerű
tevékenységnek oly nagy közművelődési
jelentősége. Ezt akkor is állíthatjuk, ami-
kor tudjuk, hogy a tendenciának olykor
vámszedői vagy legalábbis felületes mű-
velői, haszonlesői is vannak.

Ezzel párhuzamosan színházművészeti
életünk egyik legfontosabb önmegvaló-
sítási, önkifejezési lehetőségévé is vált az
előadóművészi tevékenység. Ebben van
némi önösség is, de felmérve a tendenciát
kiváltó okokat, erről is kell beszélnünk.
Közismert, hogy a közelmúlt színház-
művészeti törekvései közül nem egy (a
rendező szerepének előtérbe kerülése, a
nemzedékváltás, a strukturális változások)
sebeket is okoztak, sérüléseket is felszínre
dobtak. Nem egy színészünk úgy keresett
magának önkifejezési, meg-nyilatkozási
lehetőséget, hogy megteremtette magának
- a legjobbak eseté-ben az egész országnak
- a maga kis színházát, azaz pódiumát.
Tanúbizonyságot tett ilyenkor (s ismét
csak a legjobb esetekben) gondolati
frisseségéről, eredetiségéről, tehetségének
eleddig rejtett összetevőiről. Arra is akadt
példa, hogy valaki így jobban visszatalált
a színpad-hoz, bár a kettő korántsem
ellentétes.

Szerencsére e tevékenység nem maradt
elméleti támasz nélkül. Kezdtek sza-



porodni a szavalásról, az előadóművészet
specifikumairól megfogalmazott írások, a
Színházművészeti Szövetségben és a
Radnóti Miklós Színpad művészeti tanácsi
ülésein hasznos viták zajlottak le ezekről.
A napi és szaksajtó is egyre több kritikát
közölt előadóművészi produkciókról, s
általánossá vált a felismerés: e
színházművészeti ágnak (mert igazában
mégiscsak annak egyik ága) sajátos,
viszonylagosan önálló (szak) esztétikája
van. A szakmai-elméleti részlete helyett itt
csak arra hívnánk fel a figyelmet, hogy
mindezzel az is bebizonyosodott: e tevé-
kenységet nem lehet csak ösztönösen
folytatni: kiemelkedő színvonalú irodalmi
műveltség mellett szükséges az eszköztár
tudatos megválasztása és továbbfejlesztése
is.

Növelte a művészek felelősségét, vala-
mint azokét is, akik őket foglalkoztatják,
hogy a különböző tömegkommunikációs
eszközök, formák, fórumok mintegy
megsokszorozták az előadómű-vész
személyét, teljesítményeit, így ható-erejét
és közművelődési jelentőségét. Ebből a
szempontból is szükség volt tehát arra,
hogy felmérjük: hol áll ma a magyar
előadóművészet, kik és mik e tevékenység
csúcsai, értékei, merre kell haladnunk,
mire kell jobban odafigyelnünk,
művészeknek és irányítóknak, me-
nedzsereknek egyaránt. Igy született meg a
gondolat a Magyar Rádió és a
Színházművészeti Szövetség
kezdeményezésére: meg kell rendezni a
hivatásos előadó-művészek fesztiválját.,
ezúttal az elsőt, s később eldöntendő
sorrendben és formában bizonyos
rendszerességgel a következőket. A
felvetők és szervezők seregszemlére
gondolta]. , azaz a legkülönbözőbb
tehetségek és teljesítmények meg- és
felmutatására, a szó legnemesebb
értelmében történő propagálására, ami az
első alkalommal Radnóti Miklós
emlékének: áldozzon (Győrről mint
helyszínről lévén szó, ahol amúgy is sokat
tettek már e szép hagyomány ápolásáért) -
a következőkben pedig más városokban,
más nagy költőkének. Az elgondolások
közé tartozott a mai magyar költészet
legjobb alkotásainak bemutatása, és szó
volt külföldi előadóművészek
meghívásáról is, hangsúlyozva a hazai és
környező országok irodalma és
előadóművészete közötti híd szerepét. (E
szándék csak nagyon töredékesen valósult
meg: eredetileg a fellépés is szóba került,
de ennél a par excellence verbális
művészetnél ez nem kis probléma.)

A fesztivál rendezői nem kívántak a

szereplő művészek között versengést, mert
ennek a szó eredeti értelmében nincs sok
értelme, s a mai magyar színházi köz-érzet
amúgy is messze van attól, hogy objektív,
tárgyilagos hangvételű ítélet (vagy inkább
értékelés) szülessék, vagy azt elfogadják.
Am kezdettől fogva hangoztatták, hogy
nívódíjak - a mecénásszerepet betöltő
szervek szempontjait, érdekeit figyelembe
véve - lehetnek. Azonban kezdettől fogva
a részvétel fontossága, a tiszta értékű
teljesítmény felmutatása volt a legfőbb
szempont. Azért kellett ezt kissé
részletesen kifejtenünk, mert a fesztivál
befejezésekor átadott húsz díj - belső,
ünnepélyes aktus során, az
előadóművészek nagy családja előtt
átadva - olykor heves vitákat szült, noha a
némi improvizálással hozott döntések
senkit sem általában minősítettek, csak az
ott, Győrött, és akkor mutatott formájára
vonatkozott. Sértődéseknek tehát nincs
sok értelme.

A fesztivált a Kulturális Minisztérium, a
Magyar Színházművészeti Szövetség, a
Magyar Rádió és Győr-Sopron Megye
Tanácsa, a győri Kisfaludy Színház szak-
emberei szervezték, készítették elő, szer-
kesztették és bonyolították le. A szereplő
művészek kiválasztása két fázisban tör-
tént, és kétféle módon. Először egy olyan
lista készült, amelyen színész-elő-
adóművészgárdánk legjobbjai voltak,
figyelembe véve a művészek részvételi
szándékát. Ezzel párhuzamosan felhívás
jelent meg a sajtóban a széleskörű rész-
vételre, gondolván a középgeneráció és a
legfiatalabbak jelentkezésére, továbbá a
színházaknál nem levő, de működési
engedéllyel rendelkező neves művészek-
re. A részvétel így minden hivatásos
művész számára biztosított volt.

A válogatás (szebben kifejezve: a szük-
ségszerű választás) sajátos formában tör-
tént. A Magyar Rádió lehetőséget bizto-
sított arra, hogy a jelentkezők minden
drukk nélkül, nyugodtan, kellő felkészülés
esetén zavartalanul magnószalagra
mondhassák az általuk kiválasztott (és a
feltételeknek is megfelelő) költeményeket.
A később létrehozott szakzsüri
meghallgatta a felvételeket, s ezt követően
döntött. Kétségtelen, hogy ez a mód-szer
bizonyos pártatlanságot biztosított: a
döntnökök a puszta teljesítményre kon-
centrálhattak, minden más, az adott pil-
lanatban nem lényeges mozzanat elha-
gyásával. Vitára lehet bocsátani, hogy jó-e
ez a módszer, nem ad-e túlságosan
absztrakt képet a szereplőkről, a
teljesítményekről és így tovább. Egy
biztos,

hogy a gondolati-érzelmi koncentrálásra
való képességet jól méri. Így állt össze a
meghívott gárdával együtt a végül is
félszáz művészből álló együttes. Minden
válogatás okozhat sebeket, egyik sem
tökéletes - ez a szelektálások,
elhatárolások örök következménye. Az is
biztos, hogy egy ilyen esemény nem lehet
parttalan. Tény, hogy az ötven művész a
mai magyar előadóművészet legjobbjait
képviselte, annak ellenére, hegy a
műsorok során akadtak indiszponált
teljesítmények is, korán előlegezett
bizalom-esetek, illetve néhány kiemelkedő
tehetségű mű-vészünk nem vett részt az
eseménysorozaton betegség, húzódozás,
egyeztetési nehézségek miatt. A
szerkesztők tudják, hogy nem kevés fiatal
vagy középkorú művészünk is
távolmaradt, éppen ők képviselhettek
volna újabb törekvéseket.

A Magyar Színházművészeti Szövetség
meghívására végül is négy külföldi elő-
adóművész érkezett a fesztiválra..
I. Russzinov, az OSZSZK érdemes mű-
vésze, Kátya Zaharova, a szófiai 199-es
Színház (a mi Radnóti Miklós Színpa-
dunknak megfelelő pódiumszínház)
igazgató-előadóművésze, aki mellesleg az
előadóművészet docense az ottani
főiskolán!, Ferenczi Jenő újvidéki színész
és Viktor Vrabec plzeni színész-előadó-
művész. Bár eredetileg csak megfigyelők
lettek volna, de Bozó Lászlónak, a Magyar
Rádió főrendezőjének - aki a fesztivál
rendezője volt -, Dorogi Zsigmondnak, a
Magyar Rádió osztályvezető-
jének - a fesztivál vezetőjének valamint a
műsort beszélgetésekkel, interjúkkal
kiválóan színesítő Rapcsányi Lászlónak a
jóvoltából, tulajdonképpen fel is léptek. A
négy vendég „fellépése" igazából udvarias
gesztus volt mindkét részről, ám stílusokat
jelzett, lehetőségekre figyelmeztetett,
érzelmi-politikai hatásáról nem is szólva.
Mindenképpen bravúros volt
megszólaltatásuk, s felcsillantotta a
következő fesztiválok újabb távlatait.

A fesztivál összesen négy rendezvényből
állott. November 24-én a szereplők egy
része Győrött, a Kisfaludy Színházban
lépett fel, másik része pedig Sopronban, a
Liszt Ferenc Művelődési Házban. Másnap
ismét szerepelt a művészek nagyobb (és
újabb) része Győrött, egy másik csoportja
pedig Kapuvárott. Mind-ezt nemcsak a
krónika hitelessége kedvéért rögzítjük.
Inkább azért, hogy érzékeltessük: a
rádióközvetítés és a négy helyszín
közönségén keresztül a rendez-
vénysorozat nagyon sok érdeklődőhöz



arcok és maszkok

kívánt szólni, s ez - a telt házakat, a vir-
tuális hallgatóközönséget tekintve - meg
is valósult. Igaz, a szervezők nyögtek is
bele . . . A szerkesztők az előadóművészek
ajánlatait messzemenően figyelembe vet-
ték, mivel ez a fesztivál lényegéből követ-
kezett. (S ezt a bírálóknak figyelembe kéne
venniük!) Mégis, főleg a két főműsorra
határozott vonalvezetés, koncepcionális
felépítettség volt jellemző. A műsor egy
része körülbelül egyharmadát Radnóti
Miklós legnagyobb, legjelentősebb köl-
teményei alkották, de mai magyar költők
nagy politikai-filozófiai költeményei, az
elkötelezettséget, életünk igenlését hir-
dető alkotások és jelenlegi fejlődési sza-
kaszunk egyes hiányosságait csipkedő,
bíráló versek is szép számmal voltak
jelen, az úgynevezett lét-líra több kép-
viselője, alkotása is. Olykor már a humor
és a játékosság színei is érzékelhetők
voltak, bár kissé visszafogottan. Ezek az
ellenpontozó részek nem mindig kerültek
a megfelelő helyre, ami némi
appercipiálási nehézséget is okozott egye-
seknek. Férfiasan, be kell vallanunk, hogy
ebben szerepet játszott az egyeztetés sok-
sok technikai és szubjektív nehézsége is.
Talán ezért is a két est műsora némikép-
pen komorabb volt a szükségesnél. Fi-
gyeltem a győri közönséget: becsületére
legyen mondva, hogy megfeszített erővel
figyelt, értékelt és egészen finom hatá-
sokat is érzékelt, noha a rádióközvetítés
az adásidő feszessége eleve laboratóriu-
mibb körülményeket és hatásokat
produkált. A félszáz művész egyenkénti
értékelését e helyütt nem végezhetjük el.
Egy pillanatnyi teljesítmény alapján nincs
is értelme az ilyen értékelésnek.

A fesztivál ezúttal „csak monstre ren-
dezvény" volt. Igaz, sok beszélgetéssel,
vitával is járt, amolyan „maszek alapon".
Érdemes lesz a továbbiak során vissza-
venni a monstre-jellegből, hogy benső-
ségesebb és mégis árnyaltabb legyen a
műsora. Az sem árt, ha a szervezők újabb
és újabb tehetségeket fedeznek fel majd,
különös tekintettel a fiatalabbakra és a
vidéki színészekre, előadóművészekre.
Gondoskodni kell arról is, hogy a vissza-
fogottabb rendezés-szervezés egyúttal
lehetővé tegye az értékelést, a teljesítmé-
nyek, a további feladatok elemzését. El
kell dönteni, hogy miképp díjazzanak,
jutalmazzanak a mostaninál szisztemati-
kusabban, hogy kevesebb legyen a
különben mindig bekövetkező reklamá-
ció, hogy valóban egy művészeti ág fej-
lődését elősegítő fórummá váljon a
hivatásos előadóművészek fesztiválja.

SAÁD KATALIN

A Tangó szerepei

A szolnoki Szigligeti Színház
bemutatója

Szolnokon színre került a Tangó. E tény
azért is örvendetes, mert régóta várt szín-
házi esemény Słavomir Mrožek 1964-ben
írt darabjának első magyarországi
bemutatója; de még inkább azért, mert -
valóban váratlanul - olyan színpadi tol-
mácsolásban szólalhatott meg ez a ma-
gyar színpad számára szokatlan mű,
mintha a rendező Paál István, a színpad-
képtervező Najmányi László és a színé-
szek, Falvay Klári, Pákodzy János, Fonyó
István, Margittay Ági, Pogány György,
Udvaros Dorottya és Újlaki Dénes
titokban régóta „műhelytanulmányokat"

folytattak volna, hogyan is kell ebben a
nálunk semmiféle hagyományra vissza
nem tekintő játékstílusban szín-házat
csinálni. Amikor azonban az elő-adást
mint „váratlant" ünnepeljük, nem akarunk
természetesen megfeledkezni az elmúlt
évek szórványos kísérleteiről, melyek
által az abszurd színház egy-egy
gyöngyszeme amatőr vagy professzio-
nális színpadon mégiscsak színre került.
Kovászként hatott minden próbálkozás,
mely a magyar színjátszást valami módon
erjesztette. A szolnoki Szigligeti Színház
bemutatóját azonban már nem
minősítenénk „próbálkozásnak".

Eugenia: Falvay Klári

„Az egyelőre nagymamának nevezett
személy öreg, de friss és mozgékony,
csak néha ernyeszti cl a korával járó
gyöngeség. Uszályos ruhában van,
uszálya a földön tekereg. Ruhája rikítóan
élénk színű, hatalmas virágokkal. Fején
zsokésapka, lábán fűzős teniszcipő. Rö-
vidlátó." (Mrožek)

No hiszen, ez aztán nagymama! Nin-
csen kora: egyszerre szenilis és infantilis.
Dobálja a lapokat, izeg-mozog, rittyenget.
Egy csapásra fölmérhető, hogy ártal-
matlan teremtmény, sőt valahogy kifeje-
zetten megnyerő. Mrožek a Hamletet
választotta modellül darabja számára - ezt
nekünk nézőknek nem kötelező tudnunk;
azt viszont minden bizonnyal nyomban
megállapítjuk, hogy a színen levő
nagymama páratlanul szokatlan jelenség,
a drámairodalom nem ilyen
nagymamákkal operál. Nyilván eszünkbe

jut a talán leghírhedtebb közöttük: az
álszent és veszélyes Pernelle-né a Tartuffe-
ből. Ez itt gyermetegségét mindjárt le-
jelzi, mihelyt elhelyezkedik a régről itt-
ragadt babakocsiban. Különben is, semmi
vizet nem zavar, egyetlen szenvedélye a
kártya. Vagy egyáltalán: a játék. Az es-
küvőre várván, hosszú uszályos ünnepi
ruháját két kezével alaposan megkurtítja,
tornacipős lábszárai kivillannak, s ugrálni
kezd a képzeletbeli kockákon páros lábat
terpesszel váltogatva. E háromgenerációs
„családdrámán" tűnődve azért is eszünkbe
juthat a Tartuffe, mert Moliére (egyéb
mondandói mellett) egy „normális" polgári
famílián mutatja be a fentről lefelé
gyakorolt hatalmi téboly működését.
Mrožek „abszurd" családjában a téboly
lentről indul, az unoka, Artur terrorizálja a
családot, s akárcsak Orgon, ő is erőszakkal
igyekszik üdvözíteni. A darab vége felé
tökrészegen jut el a végső konklúzióhoz:
„Csak egyvalami lehetséges: a hatalom...
A hatalom az egyetlen, amit meg lehet
teremteni a semmiből."

A már készülődő terror értelmében kerül
a nagymama büntetésből mindjárt az
előadás elején a ravatalra, később fegy-
verrel arra kényszerítve, hogy áldja meg az
újdonsült jegyespárt. Akárha egy régi
értelemben vett unoka kérne egy régi
értelemben vett nagymamát. Falvay Klári
nagymama-kreatúrája egész testében
viszolyog a jelenet álságától, s a ki-
kényszerített áldás sokkal inkább átokká
sikeredik. „Megáldalak, gyermekeim...
vigyen el az ördög." A vidám óriás papa-
gáj sziszegő kígyóvá változik, varázserő,
boszorkánykodás lengi körül a mélyen
előrenyújtott öregasszonyfejet. A többiek
elhagyják a színpadot, Falvay még mindig,
hibbant tekintettel áll a széken,
belemerevedett a megáldó pózba. A meg-
dermedt múlt idő.

Legélettelibb a halála. Komikus att-
rakcióval penderíti fel magát újra a rava-
talra, s a szelíd búcsúszóval közelintett
család köréből éles röhögéssel szakítja ki
magát.

Eugeniusz: Pákozdy János

„Egy idősebb úr, ősz hajú, nagyon jól
nevelt, vékony aranykeretes szemüveget
visel, de ruházata elhanyagolt, poros és
bátortalan. Fekete szalonkabát, magas,
merev gallér, fehér, de piszkos; széles
nyakkendős ingmell, gyöngyház nyak-
kendőtű, lejjebb azonban térdig érő,
khakiszínű sort. Skót magas zokni, repe-
dezett lakkcipő, meztelen térd."


