
a rendező. Olyan dalbetétet is átvesz - a
Hold románát --, amelynek ebben az
összefüggésben nincsen szerepe, sőt egy
kicsit megzavarja a cselekmény tiszta
folyását. Ezek a döccenések, zökkenők
elsősorban a Sancho alakjának fölépíté-
sében mutatkoznak meg, és ebből követ-
kezően László Géza játékán hagynak némi
nyomot, akinél eltart két-három jelenetet,
amíg beletalál a megfelelő ritmusba és
figurába, a leendő „Paraszt Don Quijote"

kiegyensúlyozott, realista szemléletű
alakjába. A "koporsóra hulló első rög"

dobolására aztán vulkáni erőket szabadít fel
magából ez a mosolygós, nyugodt
hústorony. Lengyel Ferencet kicsit
megzavarhatta szent fogadalma, miszerint
„nem látsz az arcomon mosolyt, míg jóvá
nem teszem vétkemet". Don Quijotéja így
helyenként mogorva, néha szőrszálhasogató
öregúr képét mutatja. László Gézához
hasonlóan, az első felvonás közepéig
ritmuszavarokkal küzd a többi szereplő is;
emiatt nyújt halványabb teljesítményt a
második felvonásra föltámadó, csodálatos
kegyetlenséggel komédiázó Tóth Erzsébet a
Főnővér (stb.) szerepében. Karmesteri
alakítása telitalálat. Csendes Lászlónak
köszönhető, hogy bravúros teljesítményével
át-lendíti a társulatot az első jelenetek kriti-
kus időszakain. Viszont el kell mondani
róla, hogy viszonylag gyakran nyúl olyan
eszközökhöz, amelyek már-már
modorosnak hatnak. Igaz, tíz (!) figurát
végig új, illetve fölfrissített eszköztárral
megvalósítani szinte lehetetlenség. A két
takarítónő, Gombos Ilona és Szabó Rózsi
mindvégig hiteles maradt. Valódi élmény
volt, hogy az epizódszerepek alakítói
(Murányi Anikó, Mihályi Mária, Kiss
Ágnes, Kiss László, Szőgyéni Tibor és
Várady Béla) sok-sok egyéni vonással, jó
mozgással markáns, egymástól merő-ben
eltérő jellemeket hívtak életre. A kollektív
színészi munka végül is megérdemelt sikert
aratott.

A jól funkcionáló, ötletes, könnyen
mozgatható díszleteket Kopócs Tibor
tervezte, és Gágyor Ildikó, valamint Vja-
cseszlav Satkov kitűnő koreográfiája él is
azzal a lehetőséggel, hogy a színészek
mozgásának szerves része legyen a dísz-
letek tánca. Bodonyi András zenéje-válo-
gatása arról tanúskodik, hogy pontosan
megértette a rendezői-dramaturgiai szán-
dékot. Az Örömóda dallamai ördögi fel-
hangon szemléltetik az ember kiszolgál-
tatottságát.

GIZELA MIHALIKOVA

Gágyor Péter
és Szigeti László kreatív
színháza

Csehszlovákiában az utóbbi időben szá-
mos olyan kísérleti színpad alakult, amely
mint az anyaszínház melletti stúdió, kü-
lönböző művészi áramlatoknak ad helyet,
és a drámairodalom, a rendezői gyakorlat,
a színpadra állítás és nem

Tóth Erzsébet és Murányi Anikó A búsképű
lovagban

utolsósorban a színészi munka új
kifejezési lehetőségeit keresi. Ebből a
szem-pontból is különleges helyet
foglalnak el Csehszlovákiában a
kisebbségi nyelv-kultúrájú színházak,
amelyeknek a helyzete a lengyel,
ukrán vagy magyar nyelvi etnikum
„betájolásának" különböző nehézségei
folytán hátrányos. A komáromi
Magyar Területi Színházat és kassai
színpadát például többek között az jel-
lemezte, hogy különböző nemzetiségi
művészi kapcsolatok színtere volt.

Így a kassai Thália Színpadhoz -
amelyre írásunkban szorítkozni kívá-
nunk - az utóbbi két-három évben Ma-



gyarországról, az eperjesi ukrán szín-
házból, de főleg a szlovák színházakból
jöttek a rendezők. Ez a rendszeres ven-
dégrendezői gyakorlat a kassai Thália
számára csupán szükségmegoldás volt, s
egyáltalán nem enyhített a saját rendező
nagyon is érezhető hiányán. A ven-
dégrendező véletlenszerű kiválasztása és
szerződtetése a társulat művészi teljesít-
ményének ingadozásával járt együtt.
Ezért egy olyan rendező szerződtetése,
aki a pedagógiai vezetés nem könnyű
feladatát is magára vállalná, hovatovább
halaszthatatlan létkérdéssé vált. A színé-
szek - az esetek többségében - magukra
voltak utalva, s ez törvényszerűen a ki-
próbált, bevált módszerek alkalmazására
csábított; leegyszerűsödött a szereposztás
gyakorlata, beskatulyázódtak a társulat
tagjai, s ezzel fokozatosan kialakult az az
állóvíz-helyzet, amelyben könnyen
rögzül a színészi sablon.

Hogy milyen a helyzet a kassai Tháliá-
ban most, arról - még ha csak jelzéssze-
rűen is - sokat elmond a legutóbbi be-
mutató, Gyurkó László Don Quijote-
adaptációja, amellyel két debütáns: Szi-
geti László dramaturg és Gágyor Péter
rendező tette le névjegyét, mégpedig
határozott színházi program igényével.

Gyurkó Don Quijote-darabja másod

szor került színre Kassán. Szlovák nyelvű
ősbemutatója 1977-ben volt a helyi Állami
Színház előadásában, s ez év február-
jában a szlovákiai Magyar Területi Szín-
ház 200. premierjeként a Thália Színpad
vitte színre. Don Quijotéjával Cervantes
az egyetemes emberi sors egyfajta szim-
bólumaként, kora mély erkölcsi és filozó-
fiai üzeneteként az igazságért folytatott
egyéni küzdelem jellegzetes témáját ho-
nosította meg a művészetekben. A négy
évvel ezelőtti kassai Gyurkó-előadás azt a
felismerést sugallta, hogy az emberiség
harcát sosem vívhatja meg az egyén ma-
ga, s hogy az igazságért folyó küzdelem
nem nélkülözheti a stratégiát. Ezen az
értelmezési szándékon belül az előadás
megvalósítói megelégedtek a hagyomá-
nyos cselekményes színházzal.

A Thália debütáló rendező-dramaturg
párosa megpróbált szembeszállni a don-
kihotizmus hagyományos filozófiai értel-
mezésével, melyet, a marxizmusból ki-
indulva, eleve elvetett mint káros társa-
dalmi jelenséget (megszállottság konkrét
cél nélkül), s ez számukra az etikai érté-
kelés teljesen más alapelvét kínálta. Az
alapcselekményt egy becsületes, de lelki-
leg sérült egyén vízióiként fogalmazták
meg. A játék nyitómondata, ami egy
elmegyógyintézeti kertben hangzik el,

a világ fasizálódásának potenciális veszé-
lyére figyelmeztet. A betegfelvevő iroda
realitását fémes hangzású dobzene fejezi
ki, és könnyen mozgatható fehér para-
vánok variálják a színpadteret. A színpad
hátsó falán a hitleri Vaskereszt formájára
emlékeztető - a szituációkhoz igazodván
hol gyorsuló, hol lassuló ventillátor
(stilizált szélmalom?), mozgása követi az
elmegyógyintézeti masinéria mű-
ködésének, illetve az ápolt reakcióinak
ritmusát. Ezt a beteges világot a feldol-
gozók két takarítónő (Lengyel Ilona és
Szabó Rózsi) keretjátékába foglalták, akik
egészséges népi komikumukkal, életteli,
karikírozó közösségi humorukkal, a
hétköznapi problémákat kritikusan
szemlélve és kommentálva (elburjánzott
adminisztráció, ellátási zavarok stb. az
elmegyógyintézet működési
mechanizmusának kegyetlenségét ellen-
pontozzák.

Az előadás tele van tűzdelve eredeti,
szellemes, a színészi alakítás szempont-
jából hálás helyzetekkel, és nagyszerűek a
rekvizitumok is. Ez utóbbiak egyike az a
rögzített fehér kerékpár, melyet a lovag
kancának képzel, ám az éppenséggel egy
közönséges ergométer is lehet, amely a
hős erőkifejtésének intenzitását méri,
miközben a világgal való kisebb-nagyobb
összeütközései után józan, visszhangzó
vagy megkínzott hangon hirdeti
szentenciáit az ember küldetésé-ről, a
humanizmusról, az összetartásról s persze
az erkölcs és a kor árnyoldalairól is. Az ő
bölcs intelmeit szívja magába fokozatosan
Sancho Panza, hogy végül - amikor Don
Quijote sorsa a komor, rendkívül
szorongató sokkoló helyiség-ben
beteljesedik - az ő helyébe az embe-
riességnek és igazságnak sok szempontból
tapasztaltabb, okosabb és józanabb
hirdetője, Sancho Panza lépjen.

A kassai Thália történetében a Gyurkó-
előadás még a legkritikusabb szemmel
nézve is fordulatot jelent. Az itteni
színészek többsége a színházi realizmus
elvein nevelkedett, egyéb színházeszmé-
nyekkel csupán a színpad egykori művé-
szeti vezetőjének, Beke Sándornak a
rendezéseiben találkozott. Ebben az
előadásban a rendező, Gágyor Péter a
dramaturggal, Szigeti Lászlóval együtt
mintha programszerűen a régi, sablonos
kifejezőeszközök lerombolását kísérelték
volna meg. Mindketten avatott és lelkes
hívei a kreatív színháznak. A kreatív
színház gyökereit a csehszlovák szín-házi
életben a prágai Cinoherni Klub
munkájában találjuk meg; e tendenciák

Lengyel Ferenc, Csendes László és Tóth Erzsébet a Gyurkó-darabban (Ján Kozák felvételei)



folytatói - kissé más formában Jan
Schmidék lettek az Ypszilon Színházban,
s az utóbbi időben pedig a prágai Divadlo
na okraji társulata (főleg a Kure na razni

című előadásukkal). Szlovákiában ehhez
az irányzathoz lehet sorolni Vladimir
Strnisko néhány rendezését a pozsonyi
Nová scénában és a nyitrai színházban
Jozef Bednárikét, aki a kreatív színházról
alkotott rendezői elképzeléseit a ma már
különböző európai színházi fesztiválok
díjaival jutalmazott zeleneci (egy Nyitra
melletti kis falucska) amatőr együttesben
próbálta ki.

Gágyor Péter és Szigeti László a pró-
baidőszak alatt a társulatban olyan opti-
mális alkotói légkört igyekezett teremteni,
amely a feladat, a szerep súlyától
függetlenül kellő művészi találékonyság-
ra, kollektív alkotómunkára ösztönözhet-te
a társulat minden egyes tagját. Tekintettel
arra, hogy a kassai Thália Színpad
aránylag kevés (tizenhárom!) színésszel
rendelkezik, Gyurkó darabjában egy szí-
nészre több szerep is jutott. A társulat
kiemelkedő tehetségű színésze, Csendes
László például nem kevesebb mint tíz
színpadi figurát alakít a darabban, jókedvű
komédiázással és szuggesztivitással vonja
be a nézőt a drámai történés mágikus
körébe. Az éles ritmusváltások, a helyzeti
vagy jellembeli változások gyors
egymásutánja azonban nem egyszer arra
kényszeríti, hogy másutt már bevált esz-
közökkel éljen.

Lengyel Ferenc intellektuális szellem-
ként értelmezi a maga Don Quijotéját, akit
minduntalan elragadnak saját nagy
gondolatai és annak örökös kényszere,
hogy a világ kétségessé vált értékeinek
visszaadja rangját. Gyurkó Cervantes-
átirata helyenként egysíkú, bár fölöttébb
groteszk figurácskákat eredményezett,
lovagja néhány értelmetlen botrányba
keveredik, gesztusai nem mindig mutat-
nak konkrétabb cél felé, ezért az alkotók
az előadást az abszurd és a groteszk irá-
nyába tolják el. Lengyel szigorúan alá-
vetette magát ennek a logikának. Külön is
szólni érdemes a szerelem ábrázolásáról.
A szerelem valami irreálisnak a jel-képévé
válik, amely a tudat látomásaként jelenik
meg az álom és ébrenlét határán, vagy
tünékenyen átlebeg a félsötét szín-padon;
mint Dulcinea sziluettje.

Sancho Panza szerepében talán az első
komoly színészi lehetőséget kapta László
Géza, akinek eddig elég bonyolult hely-
zete: volt a társulatban. Színpadi beszédé-
nek hiányosságai, mozgáskultúrabeli és
egyéb fogyatékosságai periférikus hely

zetbe sodorták őt, ám ebben a szerepében
-feltehetően a rendező kemény munkájá-
nak köszönhetően - „megtalálta magát";
szolgája kifogástalanul felépített alakítás,
józanul és változatosan bánik a hangjával,
a világra nagy naiv szemekkel bámuló
svejki embertípust személyesít meg, aki
megőrizte elsődleges életfilozófiáját, s
talán ezért lehetséges, hogy ösztönösen,
mégis pontosan eligazodik az össze-
kuszált életben. Várady Bélának több
eredeti és üde jellemet van alkalma elját-
szani. Sikerrel kamatoztatja színészi ta-
pasztalatait, s az új rendezői megközelí-
téshez igazodva, eddig nem látott színészi
árnyalatokat mutatott. Elsősorban az
Oroszlános szolga s a Nászúr szerepé-ben,
amelyekben jól vegyíti a spanyolos
temperamentumot a körmönfont észjá-
rással.

Tóth Erzsébet mind a hat szerepében
dinamikus, racionális, vad, házsártos, s
csak itt-ott érezni a női temperamentum
vagy líraiság vibrálását. Talán a legsike-
resebb szerepe a bábjelenetben van, ahol
tökéletes összhangban Csendes Lászlóval,
a színház a színházban második je-
lentéshordozó rétegeként ábrázolja a há-
zastársi marakodások modellhelyzetét,
míg az előtérben egy banális történet él:
szereplői stilizált mozgással jelenítik meg
a marionettfigurák szaggatott gesz-tusait.
A Don Quijote kassai színrevivői nem kis
hangsúlyt helyeznek a mozgás-kultúrára;
a szereplők mozgása gondos koreográfiai
munkát sejtet. Hasonló gondossággal
tervezték meg a hangeffektusokat is. Míg
például a bevezetésben a pszichiátriai
környezet kakofonikus hangkulisszája
hangzik fel, a második felvonás bevezető
részében, Don Quijote elektrosokk előtti
tökéletes bezártságában a fények csupán
az alakok kontúrjait láttatják, ám annál
kivehetőbben hangzik az emberi szívverés
„pléhdobolása".

A rendező, Gágyor Péter ezzel a bemu-
tatkozásával a kreatív színház érzékeny
alkalmazójaként állt elénk. Igyekezete a
társulat tagjainak többségénél a színészi
munka megújulásához vezetett. Úgy tű-
nik, a társulat művészi vezetése követ-
kezetesen folytatni kívánja a most meg-
kezdett programot. Ez az előadás világos
politikai orientációról és állásfoglalásról,
valamint egy olyan elkötelezett politikus
színház kialakítására irányuló törekvésről
tanúskodik, amely nem csupán a téma
megválasztásával, hanem az eszmei
irányvonal és a művészi megközelítés-
mód korszerű színházi eszközökkel tol-
mácsolt egységével is hat.

BŐGEL JÓZSEF

Belgiumi színházi élet

Belgium van, belga nép nincsen. Követ-
kezésképpen belga kultúra sincs. Az or-
szág területén flamandok és franciául
beszélők (frankofonok) élnek. Az előb-
biek jelenleg mintegy ötmilliót szám-
lálnak. A főváros lakosságának többsége
sem az egyiknek, sem a másiknak nem
vallja magát; ők: brüsszeliek. A kulturális
élet sem tradícióit, kezdeteit és ki-
fejlődését, sem jelenét tekintve nem ho-
mogén, sőt egészen ellentétes gyökerű, az
egyik ugyanis germán, a másik pedig
román-francia eredetű, sok-sok kevere-
déssel. Mindennek a megértését nehezíti
még, hogy a flamandok lényegében hol-
landul beszélnek, dialektusnyi eltéré-
sekkel, s igen sok az érintkezési pont a
holland kultúrával, noha az azonosságot
történelmi és jelenkori gazdasági és
kulturális okokból következően a fla-
mandok nem vallják.

Ma már két - azaz flamand és francia -
oktatási, két kulturális minisztérium van
Brüsszelben. A flamand kultúra, művé-
szeti tevékenység - általában - „táma-
dásban", lendületben van, egyre nagyobb
teret nyer Brüsszelben is, frissebb hajtás
lévén, racionálisabban, egyúttal öntör-
vényszerűbben, szervezettebben fejlődik:
míg a frankofon társ jobban támaszkodik
régebbi hagyományaira, gyakrabban veti
vigyázó szemét Párizs-ra, s talán kevesebb
ambícióval kíván valami sajátosat,
belgiumit létrehozni. A háttérben ott
lappang a két nyelv (mint közhasználati és
irodalmi, művészeti életben használatos
eszköz) viaskodása: a flamandé és a
franciáé.

A flamand színház

A flamand öntudatosodás - megelőzve a
gazdaságit, társadalmit -- már a múlt
század utolsó évtizedétől tart. A franko-
fon, a vallon burzsoázia, illetve az ezt
majmoló flamand burzsoázia színházi
épületeibe (működési kereteibe) kezd
benyomulni a flamand nyelvű színjátszás.
Eleinte csak társbérlők a francia nyelvű
társulatokkal, majd főbérlőkké válnak. A
fejlődést jól szimbolizálja, hogy
Antwerpenben (tehát Flandria fő-
városában) i 980 októberében nyitották


