
Meleg, emberi pillanatok örömét adja
Somorjai Éva mint Stillmungus Mária.
Margit apácafőnöknő. Szavaiból meg-értés
és megbocsátás árad. Bessenyei Zsó f i
szikár, szigorú és elkötelezett apáca, némi
irigységgel és fogcsikorgatással a kitörni
vágyó kollegina iránt. Csikós Sándor jóval
több értéket. mutat fel magából Majthényi
Bélaként, mint hősi és hősszerelmesi
szerepkörében. Barbinek Péter idős
Hoffere pontos karakterszínészt mutat, a
fiatal Hofferben is érezteti a nemes vadat,
akit a szerelem még nem képes legyűrni a
világ rovására.

A Régimódi történet előadása olyan érté-
keket hordoz, amelyek joggal keltik fel
ismét a reményt: a debreceni színház vég-
re újra régi művészi rangjához méltó életet
fog élni.

Eugene O'Neill: Egy igazi úr (Csokonai Színház,
Debrecen)

Fordította: Vas István. Rendező: Rencz
Antal. Díszlettervező: Kállai Judit m. v.
Jelmeztervező: Körösi Sándor. "Zenei
munkatárs: Tarnay György.

Szereplők: Sárosdy Rezső, 'Tikos Sári,
Bánfalvy Ágnes, Csáky Magda, Kóti Árpád,
Pagonyi Nándor, Kiss László, Farkas
famás, Seres József, Porcsin László.

Görgey Gábor: Fejek Ferdinándnak (Csokonai
Színház, Debrecen)

Rendező: Sándor János. Díszlettervező:
Kőrösi Sándor. Jelmeztervező: Greguss Il-
dikó. Rendezőasszisztens: Fülep Júlia.

Szereplők: Csikós Sándor, Bessenyei Zsó-
fia, Korcsmáros lenő, Somodi Kálmán, O.
Szabó István, Újhelyi Olga, Horváth Kati,
Simor Ottó, Sáradu Zoltán, Kóti Árpád,
Basilides Barna, Horányi László, Dienes
Kálmán, Szarvas József, Szoboszlai Zoltán.

Szabó Magda: Régimódi történet (Csokonai
Színház, Debrecen)

Rendező: Lengyel György és Balogh Gá-
bor f. h. A rendező munkatársa: Pinczés
István. Koreográfia: Ligeti Mária m. v.
Díszlettervező: Csányi Árpád. Jelmeztervező:
Mialkovszky Erzsébet. Maszkokat tervezte:
Bajkai András. .Szcenikus: Meller András.
Zenéjét Liszt Ferenc és F. Chopin műveiből és
korabeli dallamokból összeállította: Palásti Pál.
A jelmeztervező munkatársai: Szabó Ágnes és
Juhász Judit. Koreográfusasszisztens: Kaszás
Annamária.

Szereplők: Hegedűs Erzsi, Egri Márta m.
v., Újhelyi Olga, Simor Ottó, Horváth
Kati, Markovits Borhála, Sárvári Győző m.
v., ifj. Tatár Endre, Agárdi Ilona, Szabó
Ibolya, Pinczés István, Horányi László,
Wattay Judit, Tóth Emma, Baranyi Anna,
Poroszlay Eva, Pethő Zsuzsa, Somorjay
Éva, Tikos Sári, Kőrössi Anna, Véselyi
Margit, Bessenyei Zsófia, Géczy józsef,
Malonyai Nani, Herczeg Kati, Simon Irén,
Barbinek Péter, Csikós Sándor, Nagy
György, Ury Tibor, Laczó Zsuzsa, Frigyesi
Tünde, Kaszás Annamária, Bán Elemér,
Oláh György, Sárady Zoltán, Sz. Kovács
Gyula.

N. I.

A pályakezdés nehézsége

Hules Endre két rendezése

Azokban az években, amikor az amatőr
színjátszás világszerte forrongásban volt,
amikor egyre-másra születtek a legkülön-
bözőbb, politikai-közéleti tartalommal
telítődött kísérletek, köztük számos ma-
radandó értékű, Hules Endre amatőr
színész volt, és szorgalmas látogatója a
hazai és külföldi fesztiváloknak. Ezek az
évek és tapasztalatok kitörölhetetlenül
beépültek Hules színházi látásmódjába.
Ennek sok pozitívuma van, ugyanakkor
tagadhatatlan hátránya is. Az a színházi
ideál, amely hatott Hulesre, erősen kö-
tődött a korhoz, az adott társadalmi-po-
litikai szituációkhoz. Az akkor ható és
érvényes színházi formák azóta vagy
tartalmukat vesztve kiüresedtek, vagy
avatott kézben újjászületve beépültek a
színház általános formanyelvébe. Ezt a
beépítést, szintetizálást minden rendező-
nek magának kelt elvégeznie. Hules első
rendezései e szintetizálási kísérlet állapo-
tát mutatják. Azt a görcsös küzdelmet,
amit egy kötetlenebb, kísérletező jellegű
amatőr vagy avantgarde színházi alkotó-
módszer és egy kötött keretek között
működő hivatásos színházi munkamód-
szer összeegyeztetése jelent. S mivel ez az
összeegyeztetés még korántsem sikerült,
Hules rendezései ellentmondásosak. Ehhez
a szubjektív alkotói problémákon túl
hozzájárulták az indulás objektív körül-
ményei: egy évadban két színház közös-
ségét kellett megismernie, tehát egyikbe
sem tudott úgy beépülni, hogy zavarta-
lanul tudjon dolgozni. Pécsett az évad
legkisebb költségvetéséből számos mű-
vészi kompromisszummal jött létre a pro-
dukciója. Szegeden átépítések, igazgató-
változás és egyéb, társulaton belüli fe-
szültségek közepette kellett majd ' az egész
társulatot foglalkoztató darabot színre
vinnie.

Már a főiskolai vizsgáján, Schwajda
György Csoda című előadásán kitűntek
Hules rendezői erényei és fogya-
tékosságai. Kiderült: határozott elkép-
zelése van a rendezendő darabról, ez az
elképzelés kitágítja az írott mű kereteit, jó
a térszervezése, sokat és bizonyos
tekintetben a megszokottól többet és mást
kíván a színészeitől (mozgásban,

színészi jelenlétben), ugyanakkor nem
fordít elég gondot a hagyományos szi-
tuációk és színészi alakítások kidolgozá-
sára. Ez a Schwajda-darab esetében is
bizonyos disszonanciákat okozott, s fo-
kozottan mutatkozott meg a pécsi és
szegedi előadásokon.

Dundo Maroje

A pécsi Nemzeti Színházban Marin Držić
Dundo Maroje című komédiáját állította
színpadra. Ezt a reneszánsz komédiát
Bojan Stupica rendezésében bő-vérű
mulatságnak ismertük meg; a zsugori
kalmár pazarló fiának története csak
imitt-amott tartalmazott némi keserű fel-
hangot. A X V I . század első felében élt
dubrovniki Držić főműve, a Dundo Maroje
csak töredékesen maradt fenn, s az
általában játszott változat a töredékek
viszonylag egységesített, részben átdol-
gozott variánsa. Hules Endre több ponton
visszatért az eredeti töredékek szöve-
géhez. Az előadás kinyilvánított szándé-
ka, hogy bemutassa a reneszánsz huma-
nizmusa mögött megbúvó mozgató erőket
is, egy új isten - a pénz - születésének és
korlátlan hatalomra emelkedésének
következményeit, az elharapódzott ke-
gyetlenséget, agressziót, részvétlenséget s
nyomában a félelmet és bizonytalanság-
érzetet. Azokat a kortól független társa-
dalmi viszonyokat, körülményeket akarta
megvilágítani Hules, amelyekben a
rendező szavaival - „az az erényes, aki
gazdagabb, az a szép, akinek drágább az
ékszere, az az igaz ember, aki pontosan
fizet, és a csorbák kiköszörülésének leg-
biztosabb módja egy jól irányzott döfés".
Azaz ez a Dundo Maroje távolról sem kő-
vérű komédia csupán. De mintha a ren-
dező nem bízott volna eléggé a darabban:
különböző effektusokkal, látvány-
elemekkel egészítette ki.

Az előadás prológussal kezdődik, Dugi
Nos, a varázsló meséjével (amelyet álta-
lában nem mondanak el). Ennek lényege:
a mesebeli tájakról elűzött gonoszság,
aljasság más-más helyen bukkan föl, most
éppen ott, ahol a mese elhangzik, és
ennek igazolására, valamint elrettentésül
lebbenjen fel a függöny, váljék láthatóvá
mindaz, amiről a varázsló beszélt.

Az előadás az egész színházban folyik.
Ár. egyik bal oldali, a nézők háta mögötti
emeleti erkélyben található Maro úrfi
lakhelye, az első, jobb oldali egymás fö-
lött lévő földszinti és emeleti páholyok-
ban lakik Laura, a kurtizán, a bal oldali
proszcéniumpáholy a kocsma, a szereplők
szinte kizárólag a nézőtéren keresztül



közlekednek, csupán az előszínpadot
veszik néha igénybe. A teljes mélységben
nyitott színpad többi része az előadás
nagy részében sötét, időnként - minde-
nekelőtt a történet kezdetekor és a befe-
jezéskor - lilás fényben biciklis alakok,
sétáló párok, urak és a rend őrei tűnnek
fel. Míg a komédia szereplői többé-ke-
vésbé kort idéző kosztümben vannak,
addig ezeknek a színpad mélyén létező
személyeknek az öltözéke inkább a mai
divatot idéző, de lényegében kortalan
ruházat. Az előadásban nincs egyetlen
csak szemernyit is szimpatikus szereplő,
mindenki a pénzt hajszolja, csal, a másik
vízbe nyomása árán próbál a felszínen
maradni, s a tőle telhető legaljasabb mód-
szereket használja a többiek ellen. Ebben a
közegben a hivatásos bérgyilkosok,
Tripceta és Divulin kezére játszik minden

esemény és személy. Nem véletlen, hogy
ebben az előadásban Tripceta végül táv-
csöves puskával intézi el adósait, s a
merénylet általános lövöldözéssé fajul a
lilás fényű színpadon.

Az előadás elemeinek funkciója több
mint világos, a gondolati áttételek értel-
me és jogossága is belátható, az egész még-
sem igazolja a részletek igazát. A prológ -
bármily érdekes, és Bicskey Károly bár-
mily szuggesztíven igyekszik azt előadni -
rendkívül hosszú és statikus, képtelenség
figyelmesen végighallgatni, így a
funkciója elvész. Hules észrevette Držić
komédiájában a huszadik századi fekete
humor előzményeit, épít is erre. Am a
cselekménymenetből adódó helyzet- és
jellemkomikum, valamint az
alaphelyzetből kibontható keserű, már-
már tragikus színezetű humor kettőssége
csak akkor

érvényesülhet, ha a fergeteges komédia, a
szerepcserés játék mögött bukkan fel,
majd erősödik a rendezői értelmezésből
következő második jelentésig. De itt a
komédiának csak nyomaival találkozha-
tunk. Ez - furcsa módon - nagyrészt a
színészek számára szokatlan és fárasztó
térkompozícióból fakad. A színészek
energiáját a rendkívül sok helyváltoztatás
emészti fel, a rendezőét pedig alighanem a
mozgás megszervezése.

Végül is a komikus-bohózati szituációk
kidolgozása elmaradt, a játék tempóját a
dramaturgiai idő helyett az egyik játék-
helyről a másikra érés ideje szabta meg, a
jelenetek belső ritmusa esetlegessé vált, a
nézőnek jobbára csak arra kellett
figyelnie, mikor hol bukkannak fel a
szereplők. A hátsó színpadon lejátszódó és
korunk-ra utaló epizódok viszont alig
kapcsolódnak a játékhoz, mert a komédia
langyossága miatt a brutális jelenetek nem
váltak ellenponttá, s így az is leleplező-
dött, hogy eleve nem voltak szerves részei
a darabnak.

Nem önmagában hibáztatható a rendezői
elképzelés, csupán eredményét tekintve.
Tudomásul kell venni, hogy ebben a
színházban - s a legtöbb magyar
színházban - nincsenek a színészek ilyen
megterhelésre felkészítve-felkészülve sem
fizikailag, sem morálisan.

„A salemi boszorkányok

A szegedi Nemzeti Színházban más jel-
legű feladat várta Hules Endrét: Arthur
Miller A salemi boszorkányok című drá-
máját kellett megrendeznie. A darab
megírásakor, bemutatói idején a politikai
tett értékű gondolatok a reveláció ere-
jével hatottak, s így nem tűnt fel: számos
dramaturgiai egyenetlenség, kidol-
gozatlanság, bőbeszédűség terheli a drá-
mát. Am két és fél évtized után jól lát-
hatók a mű hibái is. Változatlanul pontos
analízisét adja Miller a manipulációs
hisztériakeltésnek, ugyanakkor kissé ro-
mantikus a főhősök ábrázolása. A buda-
pesti Nemzeti Színház több mint egy év-
tizeddel ezelőtti bemutatóján egyértel-
műen John Proctor lelki fejlődését, vál-
tozását ábrázolták, és háttérbe szorult a
tömegbefolyásolás, megfélemlítés, a ko-
holt vádak alapján ítélkező bírósági proce-
dúrák bemutatása. Hulest viszont éppen ez
a második vonulat érdekelte, ám nem
tudott ellenállni a pszichológiai drámának
sem. Így aztán felemás előadás született.

A salemi boszorkányok alapkonfliktusa
nyilvánvalóan analógiás kapcsolatba hoz-
ható mindenfajta konstrukciós pörrel,

Szivler József és Vallai Péter, a két bérgyilkos a Dundo Marojéból (pécsi Nemzeti Színház)



így a nálunk három évtizede lezajlottakkal
is. A közéletről felelősen gondolkodó
akkori és mai idősek és fiatalok, kom-
munisták és nem kommunisták alap-
problémája az volt és maradt: hogyan jut-
hat el egy ember az el nem követett bűnök
vállalásáig? Ha valami, hát ez az, ami ma
is időszerűvé teheti Miller drámáját,
ugyanis erre a folyamatra ad egy-féle írói
magyarázatot. Am ez a magyarázat
igencsak be van ágyazva az Abigail-John-
Elisabeth háromszögtörténet eseményeibe.
Ha egy rendező - mint Hules is a
konstrukciós perek lelki mechanizmusát
akarja központba állítani, igen gondos és
alapos dramaturgiai tisztító munkálatokat
kell végezzen. Am Hules ezt
következetlenül és nem kellő eréllyel
tette. (Például nemhogy gyengítette volna
a féltékenységi, szerelmi szálat, de egy a
magyar kiadásban nem szereplő Abigail-
Proctor-jelenet beiktatásával még
erősítette is.)

A darab egyenetlenségeit fokozta az
előadás. Szürke deszkafal keretezi a szín-
padot, ebben a térben „baldachinos" fa-
emelvényt mozgatnak: az első felvonásban
a színpad közepén ez egy feljáró, a
második felvonásban, hátragurítva, Proc-
torék házának előtere, a harmadikban jobb
szélre helyezve bírói pulpitus, a
negyedikben, szintén középen, börtön-
cella. Az emelvényt két férfi tolja-húzza-
vonja, ők állandóan a színen vannak,
arctalanok, hol itt, hol ott húzzák meg
magukat, legtöbbször csak sejteni lehet
jelenlétüket. A tér puritán és semleges -
túlzottan is az, mivel a látvány semmi
fogódzót nem ad az érzelmi vagy logikai
azonosuláshoz -, a két árnyék jelenléte
viszont egyrészt a színház játék voltát
jelzi, másrészt az idegen személyeknek a
mindennapokba való beépülését, állandó
jelenvalóságát. Ebben a csupasz,
börtönszerű keretben csak a színész
jelenléte, a szituációk kidolgozottsága
hordozhatja a drámát, hiszen a rendező
elvetett minden más segédeszközt. ö n -
magában a szituációk jól kidolgozottak, a
hangsúlyok mégis eltolódnak, legfőképpen
szereposztási gondok miatt. Mindenekelőtt
a bíróság s a lelkészek tábora színészileg
roppant erőtlen (különösen azokon az
előadásokon, ahol a részbeni kettős
szereposztás miatt Kovács János is
hiányzik), emiatt a dráma egyik fele alig
jelenik meg. Ezzel szemben a Nagy
Zoltán--Vajda Márta-Dobos Kati Proctor-
Elisabeth-Abigail hármasa az előadás
legerősebb színészi csoportja, az ő
jeleneteik intenzívek, kidolgozot-

tak. De ebben a trióban is felborul a belső
egyensúly, mivel Elisabeth-et Vajda Márta
játssza, s ez azt jelenti, hogy nem a hideg,
csak kötelességből szerethető feleség áll
szemben a fiatal, kívánatos Abigaillel,
azaz másról szól a történetük, mint amiről
Miller szövege. Nagy Zoltán - engedve a
figura romantikus vonásainak -
egyértelműen pozitív hőst farag
Proctorból, és elmulasztja a hőssé válás
mélyebb analízisét feltárni és megmutatni.

Az előadás a darab magyar kiadásában
ugyancsak nem szereplő utójátékkal zárul,
amelyben a salemi tragédiát túl-élők
utóéletéről tudósít Miller. Ehhez Hules
némajelenetet komponál: a ki-végzett
salemiek - mint síremlék vagy
szoborcsoport állnak az emelvényen,
lábukhoz az utókor képviselői, a bíróság
volt tagjai koszorúkat helyeznek. Meg-
történt a rehabilitáció. Ez az utolsó kép
visszamenőleg értelmezi Hules szándékát.
Ez a szándék mégsem mindenben valósult
meg. Pedig az előadás jó ritmusú, a
jelenetek feszültek, a szituációk legtöbbje
jól felépített, a lényegében üres színpadon
kompozícióval és következetes
fényhasználattal a darab belső erőtere
térben is megjelenik. De a rendezőnek
nem sikerült a produkció idejére egységes,
kiegyenlített társulatot létrehoznia, igaz,
nem kis részben rajta kívül álló okok -
például a színészanyag adott összetétele,
felkészültsége - miatt.

De ne legyünk igazságtalanok: jelen
Pillanatban egy főiskolás egy-egy előadás-
sal akár a pécsi, akár a szegedi színházban
csak kivételes esetben tehetne csodát!

Marin Držić: Dundo Maroje (pécsi Nemzeti
.Színház)

Fordította: Csuka Zoltán. Színpadra al-
kalmazta: Osztovits Levente. Díszlet- és
jelmeztervező: Kele Judit m. v. Zeneszerző
Károly Róbert. Rendezte: Hules Endre f. h.

Szereplők: Bicskey Károly, Dávid Kiss
Ferenc, Szegváry Menyhért, Faludy László,
N. Szabó Sándor, Muszte Anna, Garai
Róbert, Vári Éva, Labancz Borbála, Bozóky
István, Lukács József, Vallai Péter, Szivler
József, Paál László.

Ar th u r Miller: A salemi boszorkányok (szegedi
Nemzeti Színház)

Fordította: Hubay Miklós. Díszlet: Antal
Csaba m. v. Jelmez: Vágvölgyi Ilona. Zenéjét
összeállította: Palásti Pál. Rendezte: Hules
Endre m. v.

Szereplők: Király Levente, Nagy Mari,
Barta Mária, Dobos Kati, Lőrinczy Eva,
Zámori László, Szabó Mária, Karádi Judit,
Nagy Zoltán, Fogarass Mária, Mentes Jó-
zsef, Szendrő Iván - ifj. Ujlaki László,
Vajda Márta, Károlyi István, Gyürki
István, Bagó László, Jasehinek Rudolf,
Szabó István, Kovács János, Déry Mária.

GÁBOR ISTVÁN

Az Operettszínház
évadjáról

A nagyszínházban mindössze két bemu-
tatót tartott az elmúlt évadban a Fővárosi
Operettszínház: tizenöt évi pihentetés után
ismét elővette Cole Porter híres
musicaljét, a Kiss me, Kate-et (nálunk
Csókolj meg, Katám! címmel játsszák),
valamint harminchárom esztendő
elteltével Labiche népszerű bohózatát, a
Florentin kalapot. Mindkét darab szerepelt
tehát már a színház műsorán, ezért
tulajdonképpen a tavalyi szezonban nem is
beszélhettünk igazi Premierről.

Lényegesen jobb a helyzet a Próbate-
remből kamarahelyiséggé átalakított
Zsebszínházban, amelyet több évi szü-
neteltetés után ismét megnyitottak a kö-
zönség számára. Megrendezték benne
fiatal művészük, Maros Gábor estjét,
előadták Heltai Jenő két egyfelvonásosát,
majd Offenbach két kamaraoperettjét.
Mindhárom produkció joggal keltett
érdeklődést szakmai körökben és a kö-
zönség táborában is.

1.
A Kiss me, Kate-et 1948. december 30-án
mutatták be New Yorkban, a New Century
Theatre-ben, és a darab egyfolytában 1077
előadást ért meg. ilyen siker-széria nem
születik meg a véletlen műveként.

Van is titka és oka a Kiss me, Kate
sikerének, legalább kettő; Shakespeare és
Shakespeare kifordítása. Nem ok nél-kül
éneklik a musical legfőbb számaként,
hogy Shakespeare a sláger; honi szín-
igazgatók a megmondhatói, hogy ha egy
társulat bajba kerül, a kiutat majdnem
mindig Shakespeare jelenti.
Tulajdonképpen ezt veszi félig komolyan
alapul, és ezt nevetteti is ki a két amerikai
librettista, Bella és Samuel Spewack, ami-
kor egy valóban vidéki, már-már vándor-
társulattal előadatja a Makrancos hölgyet. A
musical első, felszíni rétege tehát maga a
társulat, vidékies ripacskodásaival,
toroköblögető, melodramatikus hangjai-
val, hamis retorikájával. Igen ám, de a
közhely kifordított értelmében, hogy az
élet a színházat utánozza, a Makrancos
hölgy főszereplői, a színházigazgató Fred
Graham - aki természetesen Petrucchiót


