
mintha (csak) olyannak látta volna
Hudetzet, mint Leimgruberné: kezdet-ben
stramrn, vonzó, belevaló férfi, akinek
megkülönböztetett szerepe van a falusi
hierarchiában, azután emberségéből ki-
vetkőzött, aljas csábító, közmegvetésre
érdemes gyilkos, akiről az is elhihető,
hogy eleve meg akarta erőszakolni Annát.
A figurának ezzel a végletes le-
leplezésével Ferenczy Csongor állást
foglal ugyan, és közöl is valami lényegeset
a nézőkkel a fasizmus pszichológiai
hatásáról, csak éppen eltávolodik az író
Hudetzétől, és elhalványítja, le-tompítja a
bűnbeesés belső lelkiismereti drámáját.

Merész vállalkozás volt Kerényi Imre
részéről Kubik Anna főiskolai hallgatóval
játszatni a női főszerepet; ennek a
figurának a színpadi sorsa a kezdet kez-
detén, az állomáson kipattantott botránnyal
pecsételődik meg. Kubik Anna viszont
bájos, törékeny naivát játszik - nem is
rosszul -, akiről azonban nehezen hihető cl
ez a provokatív, erotikus fűtöttséget
árasztó tréfa, a kezdeményezés bátorsága,
az a diabolikus játék, amely még a
viaduktnál zajló, szerelmet ígérő esti
találkozás drámájában is kísért.

A többi szerepben valójában annyi van,
amennyit a rendező és a színész kihoznak
belőle. Emlékszünk még, hogy Ascher
Tamás sorra „kitalálta szuverén módon
stilizálta a figurákat, és ezáltal elementáris
erejűvé növesztette a Mesél a bécsi erdő
groteszk világát. Kerényi színpadán a
falubeliek néha kissé túl-komédiázzák a
szerepüket, de általában különösebb
ízlésficamok nélkül, korrektül eljátsszák,
ami a szövegben van.

Csak éppen a mű fontosabb, szöveg alatti
értelmével maradnak adósak.
Őszintén szólva, attól tartok, hogy ezzel

az elvárással - a szöveg vízióvá
emelésének igényével túlságosan magas-ra
emelem a mércét: a Népszínház legutóbbi
előadásai után ( A vihar, Bűn-tény a
Kecskeszigeten) A végítélet napja átgondolt
vállalkozás - elfogadható eredmény. A
premierközönség reakciója - a nézőtér
fojtott csendje, az előadás feszültsége - az
eljövendő Ödön von Horváth-bemutatók
szempontjából is biztató. De éppen ez a
remény, a szerző reneszánszának igénye
késztet arra, hogy tovább keressük az
Ödön von Horváth dramaturgiai
szerkezeteit kitöltő és éltető
színpadi eszközöket. A svájci sajtó annak
idején azzal bírálta A végítélet
napja luzerni előadását, hogy inkább
Gerhart Hauptmann, mint Ödön von

Horváth. Ez a negatívum tulajdonkép-p n
alkalmas kiindulópont: jelzi azt is, hogy
milyen irányból kell elindulnunk, mitől
kell eltávolodnunk, ha Ödön von Horváth
drámáinak adekvát stílusát kuta tjuk. De
továbbra is nyitva marad a
drámák lebegő szürrealizmusának és a je
jellemábrázolás vaskosabb
groteszkségének színpadi
összekapcsolása. A Nép-színház
előadásában erre Baranyi László

a megboldogult mozdonyvezető sze-
repében - tett értékelhető kísérletet. A
pszichológiai hitelesség fejében, ellené-

n, az író és néző azt várja a rendezőtől,
hogy a szó legszorosabb értelmében
megteremtse az írói vázlatok nyomán a
színpadi figurákat, kitalálja szellemi lé
ezésüket; a színészektől pedig, hogy
gondosan, pontosan megtervezett,
kifejező gesztusokkal, fizikai módon is k
töltsék e figurák kereteit. Nem tudom,
Besson rendezett-e valaha Ödön von 1
orváthot, de az ő színpadán mind-a
nyiszor lenyűgözött a játék maximális te-
lítettsége. Az emberi kapcsolatoknak

apróbb gesztusokkal, akciókkal való
egjelenítése, a lelki folyamatok szín-p

don érvényes, vizuális érzékeltetése. Ezt a
kimunkált, gondolatokban és szín-p di
magatartásban egyaránt komplex, telített
játékot éreztük Kézdy György é. Szakács
Eszter kettősében, és lényegé-
b n ezt hiányoltuk a többieknél.

Kitűnőnek éreztem viszont Götz
Béla stilizált színpadképét. Az állomás,

viadukt, étterem és drogéria funkcióit
e yszerre ellátó, szecessziós motívumok-
kal is dekorált térben félelmetes, jelképes
erejű a mozdony tömege. Götz ilyen

módon nemcsak koncentrált, jó játékteret
teremtett, de a drámai helyzet fenyegetését
is állandóan érzékelteti, és a valóság
szörnyűsége mellett a hősök lidérces
álmait is megidézte, megjelenítette. A

íszlet által sugárzott lélektani és
történelmi végzet erőteljesen és a dráma
stílusában hirdeti Ödön von Horváth

ondolatainak érvényét, igazságát.

Ödön von Horváth: A végítélet napja (Népszínház
Fordította: Thurzó Gábor. Kendező:

Kerényi Imre. A rendező munkatársa:
Kutschcra Éva Zeneszerző: Döme Zsolt.
Díszlet: Götz Béla m. v. Jelmez: Füzi Sári
m. v. Hangeffektus: Zsedényi Erzsébet.

Szereplők: Ferenczy Csongor, Vass Éva,
Kézdy György, Hetényi Pál, Kubik Anna .
h., Dózsa László, Sára Bernadette,
Szakács Eszter, Mihály Pál, Bősze
György, Bubik István f. h., Árva János,
Fülöp Zsigmond, Dombóvári Ferenc, Galán
Géza, Lendvai Gyula, Baranyi László,
Bihari Zoltán.

KATONA ZSUZSANNA

Mennyiben népszínház
a Népszínház?

Idén ősszel harmadik évadját kezdte meg
az ország legnagyobb, hisz legnépesebb és
legtöbb feladattal rendelkező színháza, a
Népszínház. Az 1978. januári megnyitás
óta sokan és sok szempontból vitáztak -
többek között e lap hasábjain is - az új
színház célkitűzéseiről, feladatköréről,
művészi színvonaláról. Az Allami Déryné
Színházat és a Huszonötödik Színházat
szervezetileg és művészileg is eggyé
kovácsolni szándékozó, új létesítmény
körüli problémafelvetések nagy része (pl.
Nánay István, SZÍNHÁZ, 1978. 6/1 p.,
Szántó Péter, SZÍNHÁZ 1980. 839 p. stb.)
arra a kérdésre irányult: vajon sikerül-e c
két, célkitűzéseiben hasonló, de mind a
népszínházi elvet megvalósító
gyakorlatuk, mind színészállományuk,
művészi és anyagi lehetőségeik tekinte-
tében eltérő együttesből önálló, sajátos és
egységes arculatú színházat kialakítani ?
Gyurkó László, a Népszínház előző
igazgatója többször és nagyon követke-
zetesen hangsúlyozta a színház népszín-
házi jellegét, amely épp az egység meg-
teremtésének elsődleges alapelvéül szol-
gál. Amely, Gyurkót idézve: „világnézeti
indítású, társadalmi célú, művészi
eszközökkel dolgozó színház", ahol meg-
próbálnak „egy olyan együttest létrehoz-
ni, amelynek tagjai hol Budapesten ját-
szanak, hol vidéken, attól függően, hogy
mi a feladatuk", ahol a színház közmű-
velődési funkciója a lehető legszélesebb
értelemben fogalmazódik meg, s ennek
jegyében „a színház új műfaji formáit"

keresik, például könyvtár-színház, elő-
adóestek, rendhagyó irodalomórák stb.

Mindez rendkívül igényes és követke-
zetes program volt, az idő azonban (és a
mindig emlegetett körülmények) azt mu-
tatták meg, hogy egyben utópikus is.
(Ezzel kapcsolatban hadd utaljak egy
nemrégiben a televízióban - egy más
aspektusból elhangzott - Gyurkó-Hernádi
beszélgetésre, melyben kimondatik: az
utópia tételezése nélkül lehetetlen annak
megvalósulása.)

A Népszínház vezetősége az eltelt bá-
rom év alatt elég sűrűn változott. jelenleg
a színház igazgatója Malonyai Dezső,
főrendezője Vámos László. A "népszín-



ház" megjelölés maradt, de talán az elv is
és főleg a gyakorlat megváltozott. Most a
Népszínház vezetésének egyik legfőbb
törekvése az, hogy éles határt húzzon az
utazó társulatok és a Buda-pesten dolgozó
társulat közé, hisz „szem-fényvesztés
volna egyenlőségjelet tenni színész és
színész közé" - nyilatkozta több helyen is
Malonyai Dezső. A Gyurkó László vezette
színház elsősorban a Huszonötödik
Színház újszerű, modern, politikailag is
elkötelezett törekvéseit próbálta egyeztetni
a Déryné Színház népszerű, hiánypótló, de
művészileg általában alacsonyabb
színvonalú munkájával. Az új vezetőség
célkitűzései között első helyen az igényes
szórakoztatás, a sikerdarabok
műsorpolitikája, a tehetséges, már jócskán
bizonyított színészek szerződtetésével is
segített, jó értelemben vett hagyományos,
realista színjátszás áll. Mindkét színházi
programtervben közös a népszerű és
magas művészi színvonalú előadásokat
létrehozó szín-háztípus megfogalmazása.

Amikor az új színház létrejött, a program
megfogalmazásának legkényesebb, máig
hatóan legneuralgikusabb pontja az utazó
részleg feladatkörének kijelölése volt.
Hogy Budapesten - ahol a szín-házi
ellátottság a hazai viszonylatokat tekintve
jónak mondható - milyen új
kezdeményezéseket valósít meg a Nép-
színház, nem volt olyan égető gond, mint
az utazó társulatok kialakításánál, akik
színházi szempontból „fehér folt"-ként
jelzett vidékeken is fontos közművelődési
feladatokat látnak el. Lényegesebb volt a
vidéki, úgynevezett tájoló elő-adások
problémája, mert itt gyökeres
változásoknak kellett bekövetkezniük,
hiszen az Állami Déryné Színház sem
szervezetileg, sem színészanyaggal, sem a
művészi igényesség szempontjából nem
bírta már a versenyt a korszerűbb és na-
gyobb elvárásokat támasztó televízió és az
állandó vidéki társulatok (Szolnok,
Kaposvár, Miskolc) népszerűségével. Mi-
vel a színház műfaja - noha a televízió és
általában a képi kultúrák világát éljük -
megőrizte azt a többi művészeti ághoz
képest egyedüli specifikumát, hogy köz-
vtlen emberi kommunikációra képes, nem
a rossz gyakorlattal rendelkező műfaj
leépítése, hanem egy új színházi
formanyelv kialakítása volt az elsődleges
cél a Népszínház utazó társulatainak te-
kintetében is. Gyurkó Lászlóék ez irány-
ban tettek is jelentős lépéseket, mikor
olyan előadásokat vittek „tájolni", mint a
csöppet sem hagyományos Vörö s

Zso l t á r , vagy az ügyesen aktualizáló
Zsugo r i ur am , és a tények bizonyítják,
hogy a siker nem is maradt el. Ezenkívül
több helyen bevált az egyéb, nem kifeje-
zetten színházi műfaj alkalmazása is. (Pél-
dául a már említett rendhagyó irodalom-
órák stb.) A közművelődési célok szer-
vesen kapcsolódtak itt össze egy újfajta,
korszerű színjátszási törekvéssel.

Sajnos azonban számos, a „tájolás"
műfajával szorosan összefüggő probléma
ismét felmerült, illetve megoldatlan ma-
radt. A vidéket járó színház munkája a
színésztől minden szempontból a maxi-
mumot kívánja. Maximálisan jó teljesít-
ményhez azonban megfelelő körülmé-
nyek, feltételek is kellenek. Az állandó
utazgatás, a sok helyen fűtetlen öltözők, a
technikailag használhatatlan színpad
(vagy még az sem), a közönségszervezés
csődje: a „minden jegy elkelt" hamis
illúziója és a széksorokban a 30-40 néző,
mindez érthetővé teszi, miért olyan há-
látlan dolog igazi népszínházat csinálni
ma Magyarországon. Tisztelet azoknak,
akik ennek ellenére vállalják. A színház
érdeke is azt kívánná, hogy színészei
szakmailag fejlődhessenek, továbbképez-
hessék magukat. A színész azonban csak
úgy tud fejlődni, ha jó darabokban, kon-
cepciózus rendezővel és jó partnerekkel
játszhat, s ha tehetségét máshol is próbára
teheti: legyen az film, rádió, tele-vízió
vagy bármi más. Szükséges és természetes
volt tehát az a kompromisszum, amit az új
színházvezetés megvalósított: kevesebb
vidéki előadás (ezáltal több szabad idő a
színész feltöltődésére) és jó darabok
kiválasztása.

Kérdés azonban, hogy az utazó társu-
latok előadásainak legfontosabb problé-
máját, a magas művészi színvonal elérését
is elősegítette-e a más szempontból
helyénvaló döntés? A népszínháznak mint
műfajnak ugyanis közművelődési
funkcióját tekintve több fontos feladata is
lenne. Csak fölsorolásszerűen (hisz a
gyurkói koncepcióban mindez már benne
volt): aktuálisnak, népszerűnek,
elgondolkodtatónak, társadalom-politi-
kailag elkötelezettnek kellene lennie, és
magas fokon támogatnia kellene azt a
törekvést, amit a pedagógiában esztétikai
nevelésnek nevezünk.

Vámos László egy beszélgetés során azt
mondta: „Szerintem kétféle színház
létezik: népszínház és rossz színház."

Igazat adhatunk ennek a kijelentésnek, ha
úgy értjük: ezek szerint a népszínház-nak
is, mint minden színháznak, legfontosabb
kritériuma, hogy funkcióit tö

kéletesen betöltve, j ó színház legyen. S
nem hiszem, hogy túlzás, ha azt mondjuk,
az utazó társulatok esetében százszorosan
fontos követelmény ez. Talán sehol sem
nyerhet vagy veszíthet annyit a szín-
házművészet ügye, mint éppen itt. (Ter-
mészetesen legalább ekkora a felelősség a
gyermekszínházak, gyermekelőadások
esetében is.)

Mi a helyzet jelenleg? Mennyiben tölti
be a Népszínház ilyen értelemben vett
funkcióját?

A színház „tájoló" előadásai közül kettőt
szeretnék szemügyre venni. Mind-kettő
(Moliére: Dandin Györ g y é s Hasek-Burian:
Sv e jk) az új műsorpolitika jegyé-ben került
kiválasztásra. A színházvezetés
meggondolási szempontja, a klasszikusok,
mint mindenképpen sikerre számot tartó
darabok műsorra tűzése, érthető és
elfogadható műsorpolitika. Mindkét da-
rabbal megvan a lehetőség a közönség
vissza- illetve megnyerésére. Moliére és
Hasek is olyan szerző, akiknek mindig
akad aktuális és fontos mondanivalójuk az
emberről, tehát rólunk. Remek alap-
anyagul szolgálhatnak színésznek és ren-
dezőnek egyaránt, hogy méltóképp való-
síthassák meg a Népszínház egyik fő cél-
kitűzését, a korszerű és igényes művészi
színvonalú színjátszást.

Hasek Svejkjének történetét talán nem
kell részletesen elmondani, hisz a regény
bejárta a világot, és a színpadi adaptációt
is többször előadták Magyarországon.
(Hogy csak az utóbbi évek bemutatóit
említsük: Veszprém, 1971; József Attila
Színház, 1971; Kecskemét, 1972; és a
legutóbbi, nagy sikerű - bár nem Burian-
adaptációban játszott előadás: Szolnok
1980. március.)

Az első világháború vérzivatarában
csetlő-botló Svejk együgyűségéből vagy
éppen nagyon is fondorlatos gondolko-
dásából adódóan számtalan mulatságos
galibát csinál. A Burian-féle feldolgozás
ott indítja a cselekményt, ahol Hasek, a
békebeli Prága Kehelyhez címzett
kiskocsmájában. Svejket egy könnyelmű
kijelentése, miszerint rövidesen háború
lesz, bajba sodorja: felfigyel rá a Hatalom.
Látszólag hősünk megúszhatná a háborút,
hisz már a második képben ki-derül:
intézményesen elismert, azaz orvosilag
igazolt hülyeség miatt egyszer már
kiszuperálták a hadseregből, mégis eléri
„végzete": megkapja a behívót. Ám Svejk
csak ekkor kezd igazán élni. Azzal válik
egyéniséggé, hogy ő lesz a minta-katona.
Engedelmeskedik, minden parancsot
tökéletesen végrehajt, hogy el-



kerülje, amit végül éppen ezért nem tud
elkerülni: a háborút, ahova őt is szabály-
szerűen bevagonírozzák.

Burian Svejk-adaptációja eddig tart, és
mint minden regényadaptáció, ez sem
képes az eredeti mű teljes mélységét,
gazdagságát megragadni. Epizódokat
látunk Svejk kalandjaiból, viszonylag
egységes láncra fűzve. Tény tehát, hogy
nem drámával, hanem jelenetfüzér-rel
van dolgunk, amely megnehezítheti a
rendező - ez esetben Csongrádi Mária -
munkáját, de nem zárná ki, hogy jó
előadást kapjunk.

A Népszínház produkciójának legfőbb
problémája az, hogy a láncszerűen egy-
más mellé illeszkedő jelenetsor nem válik
szerves, azaz valamilyen egységes gondo-
latot kifejező egésszé. Történetecskéket,
kabarétréfát, olcsó poénkodást kapunk, és
a kalandok tengerében elúszik a darab
lényege. Nem titok: ez a lényeg a főhős
magatartása körül keresendő. Ezért már a
legelején fontos lett volna eldönteni: ki ez
a Svejk, mit akar, hogyan viszonyul a
világhoz ő, és hogyan viszonyul az
őhozzá?

Az előadás első részében egy okos
Svejket látunk, aki tudja: az őt körül-vevő
világ értelmetlen, nevetséges és abszurd,
ahol a bolondokházában van a legnagyobb
rend és demokrácia, a hatalom képviselői
pojácák. A túlkarikírozott mellékszereplők
is azt sugallják (a rendőrtiszt, az orvos,
Müllerné), aminek szövegszerűen épp az
ellentéte derül ki: nem Svejk a hülye,
hanem a világ, amely körülveszi. A haseki
kettős irónia (mi-szerint a szerző nyitva
hagyja a kérdés eldöntését: Svejk, a
hatalmat tökéletesen kiszolgáló kisember
megalkuvó-e vagy a maga módján lázadó?)
az előadás első részében többé-kevésbé
határozott értelmezést nyer. Ez, azt hiszem,
elsődlegesen a Svejket játszó színész
érdeme. De már itt előtérbe kerül az egész
produkcióra jellemző, rossz értelemben vett
komédiázás is. A haseki történetben és
természetesen a főhős jellemében fellelhető
humoros vonások túlhajtására gondolok. A
köztudatban kétségtelenül élőbb az
együgyű, jószándékúan ostoba kisember
képe, aki áldozatul esik a hatalmi ön-
kénynek. Nem lenne baj, ha legalább ezt a
gondolatot következetesen végigvinné az
előadás. De a második részben már Svejk
csak esetlen és ügyefogyott hülye, aki
mindent félreért és elhibáz. Külsőségeiben
is az idióta benyomását kelti: sapkájának
ellenzője félreáll, zubbonya rendezetlen,
cipőfűzője lóg. Szó sincs

Jelenet a Népszínház Dandin György című Moliére-előadásából
(MTI fotó - Ruzsonyi Gábor felvétele)

kes, hogy noha a színtér elsötétült és
mindenki izgatottan várta: vajon milyen új
díszletet fog látni, kiderült, hogy csak az
egyik széket tették ár a másik oldalra, vagy
behoztak egy spanyolfalat, letakartak egy
asztalt. Nem tudom, érdemes volt-e
ennyiszer megszakítani a játékot e
funkciótlan és jelentéktelen díszletezés
miatt. Ez is erősítette ugyanis a már említett
széttöredezettséget. A színészek többsége
jól komédiázott, jellemformálásra azonban
nem futotta sem erejükből, sem az időből,
ezért jelzésszerű és főleg külsődleges
eszközökkel megrajzolt figurákat kapunk.
Például Katz, udvari páter alakjában Koldus
Nagy László - noha ez a szerep is
lehetőséget adott volna egy gazdagabb
jellem kibontására - a cinikus, mindenből
kiábrándult, minden értelem-ben
hitehagyott lelkész alakjából a leg-
látványosabb vonást, az idült alkoholizmus
tüneteit láttatta csupán. A rendőr-bíró és az
ezredes szerepében Sebestyén András
legalább következetesen karikírozott, bár
ebben az előadásban ez is túl harsányra
sikerült. A főszereplő Nyerges Ferenc talán
többet meg tudott volna mutatni Svejk
figurájából, ha ezt az elő-adás egésze és
főleg egy átgondolt rendezői koncepció
engedte volna.

Moliére Dandin Györgyét Ruszt József
állította színpadra. Moliére vígjátékát a
Svejkhez hasonlóan joggal tarthatjuk si-
kerdarabnak. Egyik legemlékezetesebb
előadása az 1942-es városligeti produkció

már a haseki figura eredendő ambiva-
lenciájáról, pláne a világ abszurditásáról,
Svejk csak a jól előkészített poénok ra te-
szi fel a koronát egy-egy idétlen fejbólin-
tással, bárgyú félmosollyal, és a közönség
hahotázik, élvezi a mókát. Természetesen
a humor nagyon fontos összetevője a
darabnak, de csak eszköze s nem tartalma
kellene hogy legyen. Sajnálatos módon a
rendezés a könnyebbik végén fogta meg a
dolgot, és engedett a könnyű, ön-feledt
kabarézásnak. Ennek lesz az eredménye,
hogy az előadás végére teljesen eltörpül a
darab egyik fontos aktualitása: a
militarizmus embert lealacsonyító és
pusztító veszélye elleni lázadás.

Mindez kihat az előadás látványára,
színpadi megoldásaira is. A színpadkép
semmitmondó, a tüllfüggönyök borította
prágai látkép semmilyen szerves kapcso-
latban nincs a játékkal, hacsak nem a
korhűséget igyekezett biztosítani, bár
ebből a szempontból sem érte el a célját,
mivel a világítás miatt igen nehezen
lehetett kivenni, mit is ábrázolnak a le-
takart díszletek. Az egymás mellett futó
jeleneteket az első részben a rikkancs, a
másodikban a verklis öreg figurája kötötte
össze. Ez egyszer-kétszer jó volt, üdítően
hatott, de mikor tizenötödször-re
„változott" a színpadkép és a nézők
„tizenötödszörre" hallgatták és nézték
végig ugyanazt a jelenetet, unalmassá és
feleslegessé lett. Azért tettem idézőjelbe a
változott szót, mert éppen az az érde-



volt, Major Tamással a címszerepben, de a
Déryné Színház is jó néhányszor műsorra
'tűzte már (1955; 1968 Iglódi István
rendezése; 198o - Tanya színház). A
klasszikus népi komédia a felszarvazott
„úrhatnám" parasztról mindig magas
hőfokú bemutatót eredményezett. A
Népszínház új vezetése hangsúlyozottan
nagy fontosságot tulajdonít az igényes
rendezői munkának. Legalábbis ez tűnik
ki az igazgató arra vonatkozólag tett
nyilatkozatából, miszerint az utazó társu-
latok művészi színvonalának biztosítását
többek között attól várják, hogy a szín-ház
elismerten jó rendezői is (Vámos, Ruszt,
Iglódi) rendeznek egy-egy előadást

Kétségtelen tény: az előadáson látszik,
hogy rendezője érti a mesterségét. Tech-
nikailag kifogástalan produkciót rendezett.
A képmutatásáról híres, arisztokratákhoz
dörgölődző Dandin György meg-
csúfoltatásának komédiája vérbő humor-
ral, ügyes színpadi ötletekkel, viszonylag
jó alakításokkal adatik elő. Itt nem beszél-
hetünk olyan értelemben vett széttörede-
zettségről éskoncepciótlanságról, mint a
Svejk esetében, ám a sikerről, valljuk be:
inkább Moliére mester gondoskodik. A
színpadkép ügyesen ötvözi a falusi pa-
rasztgazdára és a felkapaszkodott polgár-
ra jellemző környezetet, jó mozgásteret
biztosítva a sokszálú cselekménynek. A
hangszóróból kakas kukorékol, tehén bőg,
a színpadon háttal nekünk Miki, Dandin
legénye végzi reggeli szükségét: indul az
előadás, még Moliére nélkül. Ez a kis
jelenet megadja az egész játék alap-
hangulatát és jellegét, mely a vásári ko-
médiák eszköztárára épül s épít.

Nem idegen ez a játékmód a szerzőtől,
bár ez a műfaj is, minta Svejknél a kabaré,
hajlamos elmosni a rejtettebb gondolatot,
a komédia leplébe burkolt igazi írói
üzenetet.

A cselekmény lényegében egy dolog
körül forog: be tudja-e bizonyítani Dandin
az apósáéknak, hogy lányuk, az el-
kényeztetett úrikisasszony fűvel-fával
megcsalja? Angyalka természetesen még
nem csalta meg urát, ám az állandó fél-
tékenykedés és Dandin durva ostobasága
oda vezet, hogy végül is megpróbálja. A
felszarvazott férj saját maga hívja ki a
végzetet önmaga ellen, és a saját maga
által ásott verembe esik. A darab a hely-
zetkomikumok sokaságát kínálja, és a
rendezés él is vele. Igy élvezetes perceket
szereznek a „lepedős" jelenetek, a sötétben
botorkálás ötletei stb.

A humor itt is az egyik legerősebb
pontja az előadásnak, mégis ötletesebben,
látványosabban és a figurákra jellem-
zőbben valósul meg a színpadon. Ter-
mészetesen itt sem minden a komikum, de
ebben az előadásban legalább érvényesül
egy átgondoltabb egységre való törekvés:
hangsúlyozottan Dandin ostobaságát,
szűklátókörűségét, otromba modorát
karikírozza ki Ruszt rendezése. Nem
érthetünk ugyan egyet az olyan didaktikus
módszerekkel, mint a főhős minden
kudarchelyzetében megszólaló
tehénbőgés, mégis a színészvezetésben jól
érvényesül a rendezői cél: mindenki
furfangosabb és ügyesebb, szeretetre
méltóbb és szimpatikusabb, mint Dandin,
ez az ostoba, felfuvalkodott hólyag.

Sajnos a színészek többsége többnyire a
megszokott sémákat rajzolja elénk: a
cserfes szobalányt, a raccsolóan arisztok-
rata arisztokratát, a lornyonjával és csip-
kés zsebkendőjével egyaránt unalomig
ismert finnyás grófnőt stb. Három alakítás
az, amely egyéni ízt lop a szerepbe: ez a
Dandint játszó Siménfalvy Lajos, a
Csikaszt alakító Újvári Sándor és majd-
nem néma szerepében, mint Miki: Quin-
tus Konrád. Végeredményben itt is inkább
szórakozunk, mint elmélkedünk, de a
körülményekhez képest színvonalas
előadást látunk.

Hogyan foglalhatnánk immár össze:
mennyiben népszínház a Népszínház?
Egy biztos: nemcsak jó darabok kellenek
a jó előadáshoz, hanem jó rendezők és jó
színészek is. Azt hiszem, a Népszínház
nincs híján egyiknek sem, csak valahogy
rosszul „osztja meg magát". Nem hiszem,
hogy helyes lenne éles határt húzni tájoló
színész és pesti színész közé, mert ezzel
néző és néző között is határt kellene
szabni, mégpedig valamelyik rovására, és
ez nem egyeztethető össze a Népszín-ház
vállalt közművelődési feladataival.

Nehéz örökséget, sok vitás és megol-
datlan problémát kellett átvennie a szín-
ház új vezetőségének, érthető, hogy je-
lenleg is sok a gond. Reméljük azonban,
hogy az igényes szórakoztatás mellett
igényes gondolatébresztő előadásokat is
tervbe vettek, s egy igényes, minden
értelemben modern színházat fognak ki-
alakítani. Természetesen ehhez előbb
valamelyest egységes formanyelvre van
szükség. Gábor Miklós 1978-as szavai to-
vábbra is érvényesek maradnak: „Két-
ségtelenül nehéz munka lesz megtalálni a
közös formanyelvet, de hiába: ennek a
társulatnak még meg kell szülnie ön-
magát."

GYÖRGY PÉTER

Fehér házasság

Rózewicz drámája Kecskeméten

,Folytonosan boncolok; ez mu-
lattat, és ha fölfedeztem végre a
rothadást abban, amit tisztának
hisznek, és az üszkösödést abban,
ami szép, felemelem a fejem és
nevetek."

Flaubert E. Chevalier-nek 1838
decemberében

Ma már látható, hogy a fiatal Lukács A

modern dráma fejlődésének története című
könyvében tévedett, amikor a modern
dráma lehetőségeit sorra véve, a folytatást,
a nagy lehetőséget, a tragikum
fenntartásában, a szükségszerűség min-
denáron való létrehívásában vélte fel-lelni,
amikor - épp a fentiek okán - érdemén
felül ítélte meg Hebbelt, s mindennek
megfelelően minden meg-becsülése
ellenére is értetlenül tekintett Csehovra,
kinek művét így nem tekintette
alternatívának, további útnak.

Márpedig szemben a szükségszerűség
látszatát agresszíven őrző, a hagyományt
már-már üres konvencióvá merevítő
hebbeli tragédiával, épp Csehov vált a
modern dráma egyik alaplehetőségévé,
majd hagyományává. Csehov tárgyila-
gossága és megvesztegethetetlen józan-
sága distanciát eredményezett, a szerző
részvétele saját színpadán, alapvetően új
alapokra helyeztetett. Csehové a pontos,
így elkerülhetetlenül kegyetlen fel-
ismerés, hogy nem bizonyosak az élet-
tények összefüggései, az élettörténetek
egymásra hatása nem evidens, alapvető
kvalitások maradhatnak örökre össze-
függéstelenek, a párbeszéd ember és
ember között folyamatossága ellenére
csak látszat, meglehet, hogy az ember
bezártsága és félbemaradtsága végleges.
Csehov örököse e tekintetben bizonyosan
Beckett, s mindkettejüket mesteré-nek
vallja Rózewicz, akinek Fehér hátass á g á t

Balogh Géza fordításában, Beke Sándor
rendezésében játsszák a Kelemen László
Kamaraszínházban Kecskeméten.

Tadeusz Rózewicz már nem hiszi, hogy
a színpadon jellem-szituáció-sors
reprezentatív összefüggései ábrázolhatóak
lennének, a történelem alkotta embernek,
a szükségszerűség lovagjának tragédiáját
nála felváltotta a történelem által
megnyomorított emberi lény saját
személyiségéért folytatott harca. Azok a
problémák, melyekre Rózewicz választ
keres, nem történelmiek, hőseit mélyebb,


