
ti sorsot: a többiek kénytelenek abban
maradni, ami adatott.

A két fiatal színésznő: Horváth Ibolya
és Pataki Erzsi mozoghattak, oldódhattak
kicsit a színpadon az Alla Szokolova-
darabban. Nem tudom elképzelni, hogy a
Szovjet Drámák Ünnepi Fesztiváljára nem
találhattak volna jobbat e szentimentális,
hihetetlenül naiv és után-érzéses mű
helyett. (Az igazsághoz hozzátartozik: volt
benne valami megkapó báj, nem
agresszívan, tolakodóan volt rossz.) Amit
azonban e két ifjú hölgy és Koós Olga
csinált, az olyan üdítően kedves,
természetes és játékos volt, hogy a
szövegtől függetlenül vált kellemessé a két
este. (A nézőtér viszont kongott.)

Végezetül: tanulságos, hasznos hetet
töltöttek itt a veszprémiek. A szaporodó
kísérleti, sokkoló előadások közepet-te
nem árt, ha van, amihez viszonyítani
tudjuk: blöff vagy igazi minőség szüle-tett.

A veszprémiek ezt a viszonyítási pontot,
ezt az „origót" őrzik, a legnemesebb
színházi hagyományokat ápolják meg-
bízhatóan, magas színvonalon.

E számunk szerzői:

BARABÁS JUDIT
egyetemi hallgató

BUDAI KATALIN
a Színházi Intézet ösztöndíjasa

ÉZSIÁS ERZSÉBET
a Kulturális Minisztérium főelőadója

FORRAY KATALIN
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

GERVAI ANDRÁS
a Színházi Intézet munkatársa

GYÖRGY PÉTER
az ELTE esztétikai tanszékének
tudományos ösztöndíjasa

KŐHÁTI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője

KROÓ ANDRÁS
a Magyar Televízió dramaturgja

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró,
a Magyar Hírlap munkatársa

NÁDUDVARI ANNA író
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
OSGYÁNI CSABA újságíró,

a Magyar Rádió munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
RAJK ANDRÁS újságíró,

a Népszava főmunkatársa
REGŐS JANOS

Scene Színpad művészeti vezetője
RÓNA KATALIN újságíró,

a Hungarian Travel Magazine munkatársa
SOLTÉNSZKY TIBOR a Magyar Rádió
munkatársa SZÁNTÓ PÉTER újságíró, a
Népszava munkatársa

SOLTÉNSZKY TIBOR

Végzősök vizsgáztak

A Tudós nők és a Sárga liliom
az Odry Színpadon

Nőmozgalmak tündöklése, bukása, állan-
dó újjászületése és újbóli kompromit-
tálódása után mit kezdjünk a Tudós nőkkel
? Rácsodálkozhatunk Moliére pontos
munkájára, a történetet enyhén átható
könnyed, cinizmust súroló iróniájára. De
ha színházat akarunk csinálni, önmagun-
kat kell belekomponálni - ahogy Major
Tamás csinálta. A darab születése óta
eltelt haromszáznyolc év történelme
kényszerűen távolítja el a huszadik szá-
zadi nézőt e „hősöktől" s történetük
fordulataitól. Major ezt a távolságtartást
tette a főiskolai előadás szervező erejévé,
hogy ma is érvényes komédiát:
lélektisztító, ördögűző szertartást kanya-
rítson a színpadra. Panoptikumot próbált
teremteni, élő panoptikumot, ahol Moliére
vígjátéki ősfigurái magukon és magukban
hordják történelmi képzet-társításainkat.
Sikerült-e ezen paradoxon inkarnációja,
élő viaszbábuk teremtése? Természetesen
csak a mű korlátain belül s a végzős
színinövendékek tudásához, tehetségéhez
igazodva.

Tudós hölgyeink hárman vannak:
Philaminte, e társaság vezéralakja, csa-
ládjának „kényura" (Philemon negatív
lenyomata); nagyobbik lánya, Armanda,
akit anyja már sikeresen beprogramozott
eszméivel; enyhén nimfomán sógornője,
Beliza. Hármójuk közül Beliza szerepe a
leghálásabb, csupa poén minden meg-
jelenése. Igó Éva élt is ezzel a lehető-
séggel - sőt, néha szerepe elé tolakodott
külön játékaival. Találó, bár kissé banális
jelmezével végül is az egyik legsikerültebb
alakja volt az előadásnak. Armandaként
Básti Juli szerepformálása, jó értelem-ben
vett teatralitása, kiművelt dikciója,
öltözete jó foglalatát adta az elkényezte-
tett, megkótyagosított polgárlánynak, a
harcias nőmozgalmár és egy álszent apáca
ötvözetének. A tudós hölgyek társa-
ságának és az előadásnak a középponti
figuráját, Philaminte-et viszont kevésbé
sikerült eltalálnia Sándor Erzsinek. Alkata
s jelmeze találat volt ugyan, e zsarnok
anya s feleség mégis vérszegény maradt -
bár nagyon gazdag színházi, irodalmi és
életbeli forrásból kaphatott volna
vérdúsítót. Így csupán a többiek ked

véért hittük el, hogy ő a vezéregyéniség,
hiszen olyan következetesen állították
róla. Chrysale, a tesze-tosza szuper-
papucs férj Szirtes Gábor megformálá-
sában tökéletes kispolgár. Egyenletesen jó
színészi munkája ellenére sem lett
azonban a többiekkel egyenértékű pa-
noptikumfigura. Alakítása ugyanis el-tért
a Beliza, Armanda képviselte stílustól;
pontos, precíz, naturalisztikus módon,
minden absztraháltság nélkül játszott.
Ariste, a férj öccse az, aki cselével végül
is megoldja a bonyolult családi
konfliktust, s az egymásnak rendelt sze-
relmesek legális összeboronálását elvégzi.
A Palkó László formálta előadásbeli alak-
ja mutatja a legpregnánsabban azt a le-
hetőséget, ahogy Moliére figuráit tovább
lehetett építeni. Rendezői találat-nak
tartom, hogy pirospozsgás, rövid bajszú,
kissé bohém dzsentroid alakot formál a
színész belőle. Ugyanez a gazdagító
szándék formálta a széptevő szerelmes
hős, Klitander szerepét is. A szép-fiú,
akinek más dolga sincs, mint hogy kivárja
szerelme beteljesülését, a fináléban igazi
operettfiguraként lépett elénk. Kassai
Károly fehér öltönye is ehhez igazodott;
beszédmodora néhány pillanatban
kísértetiesen latabárosra sikerült. Ő is
többször túllőtt a célon: zavarbaejtően
igazi bonvivánként nyilvánult meg.
Henriette, a zsarnok és sznob anya
másodszülött lánya szerelmét minden
fennköltség nélkül, pórias egyszerűséggel
szeretné realizálni: férjhez menni
Klitanderhez, ez egyetlen vágya. Evilági
gesztusa lesz a családi botrány kirobban-
tója. Herczeg Csillának pont ezt a ter-
mészetességet nem sikerült elhitetnie né-
zőivel.

A többé-kevésbé egységes „panopti-
kumból" két figura válik ki, Trissotin és
Vadius alakítója; ők ketten szinte
szétfeszítik a szerepük és a darab kereteit.
Trissotin, ez a költőcske-vadállat, ez az
érdekházasságot becserkésző senki
 leleplezéséig a tudós nők körének
csodált vendége, Philaminte kegyeltje s
jelöltje Henriette kezére. Ez a Trissotin
 Bezerédi Zoltán megfogalmazásában
 olyan erőteljes, hogy egy öntörvényű,
kész, hasonlítást nem tűrő alakot kaptunk
általa. Nagy élmény a jelenléte, de az
előadásétól független tér- és idő-
koordináták között. Hatalmassá, félel-
metessé növekedett ez a kis féreg, aki-nek
egészen más panoptikumban a helye. Ott,
ahol Mann Cipollája, Bulgakov Wolandja
és a többi, huszadik századi rémálmunk
öltött testet. Ott, ahol a



mosoly nem az ajkakra fagy, de még
születése, fakadása előtt megdermed; ahol
távolságtartás és humor nincs és nem is
lehet.

Vadius - tudós irodalmár; Trissotin
vezeti be egy alkalommal a sznob hölgyek
rajongó gyülekezetébe, ahol nagyon rövid
ideig tart jelenléte. Az imádók
koszorújában pillanatok alatt össze-kap
költőtársával, leszedik egymásról a
keresztvizet, kígyót-békát, s ami min-
dennél rosszabb, dilettánst kiáltva egy-
másra. Vadius Moliére-nél csupán egy fel-
fuvalkodott önjelölt zseni, Máté Gábor
megformálásában komplett őrült. Ön-
tetszelgése már-már narcisztikus, önma-
gát simogatja, vonaglik, affektál. Nagy
színészi érzékenységet, gazdag eszköz-
tárat sugároz alakítása majdnem funk-
ciótlanul.

Mari szakácsné szerepében Póka Éva,
Tüske inaséban Puskás László, Julianként
Schallinger Gábor, közjegyzőként Rosta
Sándor - lelkiismeretesen élték vígjátéki
életüket.

Íme a „panoptikum". Néhány
átgondolatlanság megnehezítette azt, hogy
a színpad alakjai máig élő, kultúránkban
felhalmozott tapasztalataink lerakódásai
legyenek. A játékosok és nézők közös
örömére celebrált ördögcsúfoló hatását
pedig maguk a játszók is rontották.

Az Odry Színpadra járó néző többnyire
tisztában van azzal, hogy egy végzős
színészosztály vizsgaelőadásának szokás
szerinti célja és szándéka az, hogy
színészeit „eladja". A Tudós nők eseté-ben
már a darabválasztás egyik oka is az
lehetett, hogy minél több növendék-nek
biztosítson lehetőleg egyenlő súlyú
jelenlétet a deszkákon. Ez egyszerre fel-
mentő és súlyosbító körülmény annak
megítélésében, ami a leginkább rontotta a
játékot. A színészek - mert hiszen már
azok! -alig figyeltek egymásra, gyakran
lejátszani igyekeztek a másikat, sőt
időnként kifejezetten szétjátszottak egy-
egy jelenetet. Nagyon kevés szín maradt
megkomponált, mert az időnkénti
poénpufogtatás, a magamutogatás, a
tehetség bizonyításának kényszere pont a
cselekmény menetétől, a helyzet cent-
rumától vonta el figyelmünket.

Bemutatója után két hónappal láttam a
darab előadásait, de ez nem szolgálhat
mentségül. Hogy ítéletemben megerő-
södjek vagy azt megdöntsem, megnéztem
az osztály másik vizsgaelőadását is.

tájékoztat: „Vidéki történet három fel-
vonásban. Történik 1912-ben, Maros-
váron." Bíró Lajos színművének törté-
nete így summázható: a vidéki város
vezetősége vezérkari segédlettel „kicsi-
nál" egy ifjú, demokrata és mély érzésű
orvost. A Simon Zsuzsa rendezte elő-
adás alapján némi absztrakcióval meg-
állapítható, hogy bizony, a századelő
Magyarországán a korrupt hivatalnok-
sereg, a nem kevésbé korrupt félig pol-
gári polgárság és a feudális „értékeket
őrző" katonatiszti réteg teljes és rafinált
összefonódása kusza és embertelen vi-
szonyokat teremtett.

Ezekről az állapotokról hitelesebb
művészeti dokumentumaink is vannak.
Ezért csupán a színészi játékról volna
mondandóm. A vidéki városon basás-
kodó főherceget Máté Gábor alakította.
Színpadi jelenléte, gesztusainak ereje itt
is intenzívebb volt társainál, meg-nyilat-
kozásaira minden esetben oda kellett
figyelni. Bár a Moliére-darabbeli szere-
pénél felhasznált eszközök nem egy-szer
visszaköszöntek. Ezt az idétlen,
gyermeteg főherceget az őt kihasználó
katonatisztek kis csoportja veszi körül.
Piócaként tapadnak rá, s szervilizmusuk-
kal csak lovat adnak szeszélyei alá. Ezek
az alakok színtelenek lettek. Csernák
János, Kassai Károly, Gáspár Tibor és a
másodéves Wohlmuth István csak
birkóztak a feladattal - külsőleges eszkö-
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zökkel igyekeztek valamit is ábrázolni
figuráikból. Ezen eszközöket sem uralták
teljesen - ügyetlen bokacsattogtatásuk,
mulatozás közbeni mosolyogtatón óvatos
pohártöréseik stb. A „pozitív hőst", a
demokrata orvost Rosta Sándor formálta
meg - becsülettel. Figurája, szerepe
hálásabb is volt, mint a katonáké. De neki
sem sikerült megteremtenie hitelét, amivel
zárójelenetét megalapozhatta,
elfogadtathatta volna. „Szolgák országa!. .
. Szolgák országa...!" - kiabálja az
elmekórházi ápolók kezében,
kényszerzubbonyában vergődve, meg-
alázása és többszöri megtöretése után. Az
előadás ezekkel a szavakkal ér véget, de
üresen csengtek ezek a súlyos ítéletet
hordozó szavak. Herczeg Csilla játszotta
az orvos húgának, Juditnak a szerepét, aki
-. szüleik elvesztése után - zárdában
nevelkedett, ahonnan bátyja hozza ki,
orvossá történő kinevezésekor. A főherceg
beleszeret (megkívánja), s így válik belőle,
illetve bátyjából a csatározások célpontja.
Herczeg Csilla játéka ebben az előadásban
többet ígér, mint amit a Tudós nők
szerelmes kislányaként sejtetett;
kidolgozottabb volt minden meg-
mozdulása. Ennek ellenére egyénisége
nem teremtett hangulatot, légkört.
Cselédlányként volt néhány jelenete Igó
Évának. Moliére Belizájához hasonlítva
lényegesen fegyelmezettebb volt. Fóka
Éva primadonnája s a többi



négyszemközt
szereplő, Eperjes Károly, Szirtes Gábor,
Palkó László, Kelemen Csaba, Kuna
Károly, Bezerédi Zoltán, valamint az
alsóbbévesek: Németh János, Szőke Pál,
Schallinger István mind végigjátszották,
amit szerepük szerint kellett, említést
érdemlő színészi alkotó gesztus nélkül.

Az előadás egésze inkább egy időközi
vizsgára emlékeztetett, mondjuk a második
év végéről, mint végzősök nagy
felvonultatására.

Az ebben a két előadásban játszó
fiatalok többsége az őszi évadtól szín-
házaink társulatainak teljes jogú tagja-ként
dolgozik. Tudom, hogy számon-kérésem
túlzónak tűnhet, hiszen olyat kívánok ettől
a már alig együtt levő társaságtól, amit
összekovácsolt, jó társulatok sem tudnak
mindig nyújtani: együttes munkát,
önkéntes fegyelmet s némi alázatot a
feladat iránt. De ezeknek a legelemibb
„játékszabályoknak", más néven a
színészet etikájának a birtokában válhatnak
csak ifjú színészeink - bármelyik
színházban - egyenjogú taggá, partnerré,
alkotó társsá. Ezért ítéltem produkcióikat
„felnőtt" mércével.

Moliére: Tudós nők (Odry Színpad)

Fordította: Illyés Gyula. Rendezőtanár:
Major Tamás. Osztályvezető tanár: Simon
Zsuzsa. Rendezőasszisztens: Seregi Zoltán.
Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Szakács
Györgyi. Világítás: Moray Ernő.

Szereplők: Szirtes Gábor, Sándor Erzsi,
Básti Juli, Herczeg Csilla, Palkó László,
Igó Éva, Kassai Károly, Bezerédi Zoltán,
Máté Gábor, Póka Éva, Ardelán László,
Puskás László, Schallinger Gábor.

Bíró Lajos: Sárga liliom (Odry Színpad)

Dramaturg: Thurzó Gábor. Rendezőtanár:
Simon Zsuzsa. Díszlet: Bakó József. Jelmez:
Borsi Zsuzsa. Világítás: Moray Ernő.

Szereplők: Máté Gábor, Csernák János,
Kassai Károly, Gáspár Tibor, Wohlmuth
István, Póka Éva, Rosta Sándor, Herczeg
Csilla, Bezerédi Zoltán, Eperjes Károly,
Szirtes Gábor, Palkó László, Németh János,
Sebestyén András, Szőke Pál, Kelemen Csa-
ba, Kuna Károly, Igó Éva, Schallinger Gá-
bor.

MÉSZÁROS TAMÁS

Baj van
az értékrenddel

Beszélgetés Törőcsik Marival

- Hat évvel ezelőtt, vagyis 1974-ben beszél-
gettünk legutóbb. Akkor egyebek között a
Nemzeti Színházzal kapcsolatos érzelmei-ről is
szó esett. A z t mondta, hogy a Nemzetiben
mindent szeretett, még a régi rossz épületet is,
a falakat, az embereket...

 Igen, értem, mire gondol. De tudnia
kell, hogy nem a Nemzeti Színház új
vezetősége miatt mentem alkotói sza-
badságra, hiszen én régóta egy ilyesféle
változásért harcoltam.

 Mégis, ez a hiedelem makacsul él a
szakmai köztudatban.

 Ez olyan provinciális közeg, hogy
egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni.
Az én „drámám" korábban kezdődött.
Tulajdonképp a televíziós portréfilmem-
mel, illetve annak fogadtatásával. Mert azt
hiszem, elsősorban - persze, többek között
- az bolydította fel a nyugalmamat.
Honnan is kezdjem? Ennek a mű-sornak
megközelítően olyan nézettségi és tetszési
indexe volt, mint egy Latabár-filmnek.
Másnap, amikor kiléptem az utcára,
azonnal megéreztem... Nekem ehhez
kifinomult érzékem van. Egyetemisták
integettek a Nagycsarnokban, nyakamba
borult a rakodómunkás, és felhívott a
szociológusprofesszor, hogy gratuláljon.
És akkor nemcsak az újságírók álltak oda,
hogy fölzabáljanak, de a saját szakmám is.
Úgy látszik, olyan dolgokat engedtem
meg magamnak, ami mégis bizonyos
nagyképűségből fakad, vagy hogy
mondjam.

 E z t valóban nem egészen értem.. .
- Ugye, azt nem lehet tőlem elvitatni,

hogy tudom a szakmámat. Annyira tudom,
hogy itt kezdődnek a bajok. Tudniillik,
egy ideig elfoglalja az embert az
igyekezet, hogy elfogadtassa magát, és
fenntartja az a jó érzés, hogy tanul. Ezen
túl azonban mint kész mesterember,
mindinkább unom saját magamat. Na
most vagy megtalálom azokat az
embereket, akik még hisznek bennem,
akik nekem még örülni tudnak, és ügyeket
találnak, amelyekre még be tudnak
gyújtani, vagy... De miről is akartam
beszélni, igen, a Nemzetiről. Egyszóval,
nem az új fiúk miatt hagytam ott,

más problémáim voltak, amelyek miatt
azt mondtam: egy időre elég.
 Nem gondolt arra, hogy eltávozásának

időpontja mindenképp zavart fog kelteni?
 Nézze, mindez voltaképp nem tar-

tozik a nyilvánosságra, mert nem Angliá-
ban élünk, ahol csak az figyelne oda,
akire ezek a dolgok tartoznak. De hát
próbáljunk meg őszintén beszélni. Ma-
gam is csodálkozom, hogy nem vágyom
vissza az új Nemzeti Színházba, legfel-
jebb a régihez kötődöm, amelyikkel
annyit hadakoztam. De most nincs ked-
vem ott dolgozni. És azon gondolkodom,
hogy miért nincs. Talán azzal kel-lene
kezdenem - ezt már sok fórumon
elmondtam hogy hiba volt olyan sokáig
vidéken hagyni ezt az új csapatot. Mert
így óhatatlanul Budapesttel harcoltak, ami
viszont nem mérce. A világgal kell
küszködni. Őket meg bele-kényszerítették
egy provinciális iszapbirkózásba. Es
higgye el, hogy Kaposvárról meg
Szolnokról fényesebben is tündököltek a
dolgok. Ennyit az alaphelyzetről. Őket
tavasszal nevezték ki, én pedig január
elsejével jöttem el. Tehát nem azonnal.
Azt mindenesetre furcsálltam, hogy a Téli
rege beugrópróbáján találkoztunk először.
Ok lenn ülnek a nézőtéren, én a színpadon
vagyok, föl-megy a függöny, s hogy
lássák, igazán nem vagyok renitens,
mondom Zsámbék inak, Gábor, legyen
szíves, állítson le, ahol problémák
lesznek, mert később el fogom felejteni.
Egy szó sem hangzik fel, dolgozunk
tovább, megállás nélkül. Azután
következik egy dörgő szózat, hogy rossz
próba volt. Hát ez mi? A színházon belül
csak a tehetség intenzitása lehet a
fegyelmező erő, semmi más. Ha én nem
érzem meg azt a rámcsodálkozást azt az
örömet, hogy milyen jó ma-gát létezni
látni, ha ezt én nem érzem meg a
rendezőből, a partnerekből, akkor
begörcsölök, és a világ legrosszabb szí-
nésze vagyok. Mert higgye el, minden
eszközömet unom. És alig várom, hogy
valaki olyat tudjon mondani, ami engem
új utakra indít... Ők mintha elfeledkeztek
volna arról, hogy színész és rendező csak
kölcsönösen inspirálhatják egymást.
Emellett én a leghatározottabban állítom
azt is, hogy egy rendező csak abszolút
diktátor lehet. Még a sóhajomat is
megjelölheti - ha ismeri a sóhajom mi-
nőségét. Az egyediségét. Vietnamban lát-
tam olyan színházat, ahol évszázadok óta
kottázva áll, mit hogyan kell csinálnia a
színésznek, és mégis sehol akkora
differenciák nem lehetnek színész és szí-


