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Vendégrendezés
és vendégjáték

Egy autentikus
Éjjeli menedékhely-rendezés

Gorkij Éjjeli menedékhely című drámájának
végtelenül egyszerű, páratlanul tiszta és
nemes humanista alapgondolata az ember
tiszteletreméltóságáról időről idő-re
elhangzik színpadjainkon, noha egyre
küzdelmesebb, keményebb munkát jelent
a mű bemutatásával sikert aratni.

A darab színre állításával kapcsolatos
problémáknak két oka van. Az első és
nyilvánvalóbb, hogy az Éjjeli menedék-hely
hazai bemutatói (az elmúlt három
évtizedben is volt már négy-öt) rendre,
már-már tradicionálisan, Luka értelme-
zését tekintették - és nem csupán mert
főszerep - a mű kulcskérdésének. Giricz
Mátyásnak, a békéscsabai előadás rende-
zőjének, így szembe kellett néznie azzal a
ténnyel, hogy csaknem elfogytak Luka
értelmezésének lehetséges variációi. Lu-
káról ma újat szinte lehetetlen színre vinni
a műből. Luka volt már tolsztojánus
vigasztaló, hitetlen professzionista vi-
gasztaló, Szibériából szökött fegyenc,
mélyen érző sokat tapasztalt ember, ta-
lányos bölcs, ostoba eszelős vénember;
volt már igaz és hamis, fiatal és öreg. A
darab különböző bemutatóiról szóló
kritikák majd mindegyikében megtalálni a
mondatot: új Luka-figura született. Mint a
mű legkevésbé egyértelmű alakja,
tagadhatatlan, hogy bőven hagy lehető-
séget akár egymásnak ellentmondó értel-
mezésekre is. (Erre felhatalmazást, mi
több, „biztatást", maga Gorkij adott.
Évekkel a mű megírása után már hibás-
nak, nem eléggé kidolgozottnak, szándé-
kainak nem pontosan megfelelőnek te-
kintette Lukát. Ezt az „önkritikát" azonban
óvatosan kell kezelnünk, hiszen Gorkij
ugyanakkor a műről is azt tartotta: káros.)

A színre állítás másik, talán alapvetőbb
problémája az éjjeli menedékhely többi
lakójának tragédiájával függ össze.. A
kérdés tulajdonképpen az, hogy miként
lehet bemutatni ezeknek az embereknek a
tragikus sorsát úgy, hogy az ma is hasson,
de ne erőszakoltan, és a megoldás a műtől
se legyen idegen. Gorkij nem fogalmazza
meg a „mélyben" élők méltatlan,
megalázott sorsának lényegi, társadalmi
okait. Azzal, hogy közvetlen

okát e hősök kihullásának a normális
társadalmi létből az iszákosságban, sik-
kasztásban, feltételezett és valós gyilkos-
ságban határozza meg, egyéni felelőssé-
güket hangsúlyozza. Mégis, hogy hőseit
emberség, tisztaság, tiszteletreméltóság is
jellemzi, arra utal, hogy lecsúszásukban
nem elsődlegesen ők a felelősek. Mint
ahogyan e menedékhelyről való kitörésük
sem kizárólag saját tehetetlenségük miatt
nem tud megvalósulni. Az, hogy Gorkij
társadalomkritikája ilyen közvetett, de
félreérthetetlen utalás révén jelenik meg,
feltétlen a mű értékei közé tartozik, és
még inkább odatartozott 19o2-ben.
Nyolcvan évvel a mű megírása után
azonban ez a közvetett társadalom-kritika
a színre állító számára bizonyos
nehézségeket is jelent. Például Klescs
időnkénti dühkitörései, melyek a nem
konkrétan megfogalmazott társadalmi
okokra vonatkoznak, hiába hordozzák egy
élet tragédiáját, nem hathatnak a néző
számára a reveláció erejével. Az általa ki-
kiordított társadalmi egyenlőtlenségeket
nemcsak pontosabban tudjuk megfo-
galmazni, de jelentős mértékben fel is
oldódtak már. Számunkra nemcsak az
nyilvánvaló, hogy az itt lakók sorsa
mennyiben volt determinált, de az is, hogy
e menedékhelyről kitörniük lehetetlen
volt. A darab hazai bemutatói ezeket a
hősöket is igen szabadon értelmezték.
Voltak már a kapitalista társadalom páriái,
egy elidegenített társadalom áldozatai,
elvont tragikus figurák, tragikomikus
hősök, groteszk alakok, félresiklott
egzisztenciák, eleven holtak, jobb sorsra
érdemesek.

Giricz Mátyás, a rendező előtt tehát a
következő problémák álltak: bármily
nehéz is, de újat kell mondania Lukáról,
az éjjeli menedékhely sorsüldözött lakói-
ról, de mindezt ma is érvényes hatással és
az eredeti műnek nem ellentmondva. Az
Éjjeli menedékhely bemutatóinak hosszú
sorában - úgy tűnik - Giricz Mátyás az
első, legalábbis jó ideje, aki értelmezésé-
ben következetesen Gorkij művére tá-
maszkodott. Úgy is fogalmazhatjuk:
„csak" Gorkij Éjjeli menedékhelyét akarta
bemutatni. Ahol a fő kérdés nem Luka,
hanem a menedékhely valamennyi lakó-
jának tragédiája. Természetesen Luka a
békéscsabai előadásban is főszereplő. De
Giricz nem törődött Gorkij önkritikus
megjegyzésének azzal a részével, misze-
rint Luka figurája azért elhibázott, mert
nem sikerült vele kellőképp bizonyítania a
tolsztojánus vigasztaló eszmék ártal-
masságát, sőt meghagyta azt a lehetőséget

is, hogy Luka az, aki a nélkülözhetetlen
hitet, erőt adja. Nem az érdekelte, hogy
hazudik-e Luka, mikor a Színésznek arról
a palotáról beszél, ahol az alkoholistákat
ingyen gyógykezelik. Hiszen a Színész
öngyilkossága mindenképpen bekö-
vetkezik. Nem az a döntő, hogy az ön-
gyilkosságban milyen szerepe van annak,
hogy a Színész megérzi: a palota számára
elérhetetlen, hogy a palota nem létezik, az
öreg hazudott, hogy élete kilátástalan. De
nem is az a döntő Giricz számára, hogy
Luka képes volt - ha rövid időre is - hitet,
erőt önteni a Színész-be, aki a történet
hatására dolgozni kezd, és nem iszik,
hanem az, hogy a tragédia mindenképpen
bekövetkezik. E menedékhely lakóinak
életében tehát nincs már jelentősége
annak, hogy Luka tolsztojánus vigasztaló
vagy eszelős vénember. Éppen azzal tudta
a rendező nyomatékosítani a mélyben élők
tragédiáját, hogy érzékeltette: így élni nem
lehet, mégis e sorsok ott és akkor
változtathatatlanok. Ez súlyos és pontos
igazság. Ezzel vitatkozni nem lehet. Itt
lehet meg-fogalmazni a békéscsabai
előadás mai ér-vényességét is. A lejtő
aljáig jutott embereknek végső soron nem
Lukára van szükségük, még akkor sem, ha
ideig-óráig vigasztaló is jelenléte. Luka
értelmezésében Giricz nem a figura
bizonyos tisztázatlanságának valamely
minőség felé való eldöntését tűzte ki célul,
hanem azt, hogy megmaradjon a figura
többértelműsége. Így maradt Gorkij
utólagos megjegyzései ellenére is hű a
műhöz. Igy sikerült elérnie, hogy
számunkra és ma is érzékelhető legyen az
éjjeli menedékhely lakóinak tragédiája.

Mindezekből következhetne az is, hogy
Giricz értelmezésében a darab
pesszimistább a gorkijinál. Valójában nem
az, s ezt az előadás nyitóképe segítette,
döntötte el. Ebben a jelenetben az előadás
minden szereplője a színen van. Elénekel-
nek egy dalt, mely később is elhangzik
mint a játék szerves része. Itt, a nyitó-
képben, fentről, a zsinórpadlásról két igen
hosszú lócát, padot (?) jelző gerendát
eresztettek le. A szereplők ezen ül-nek,
támaszkodnak, és eközben lassú, a dalnak
megfelelő ritmusban jobbra, balra
mozognak. Giricz Mátyásnak ezzel két
dolgot sikerült elérnie. E lassú és mél-
tóságteljes mozgással kísért dal egyrészt
pontossá tette, kiemelte a történés idejét, a
mű orosz hangulatát. Másrészt az e
mozgásban megfogalmazott bizonyos
megtörhetetlenség, elpusztíthatatlanság
kellő arányban oldotta értelmezése pesz-



szimistább hangulatát. Rendezése, amely
minden „erőszakolt" értelmezés nélkül
csak a történet nyilvánvalóságával, igaz-
ságával akart hatni, szigorúan fe-
gyelmezett, eszközeiben mértéktartó
előadást hozott létre. Feladatát inkább
nehezítette, mint könnyítette, hogy a sze-
repek hálásak, jól játszhatóak, a jelmez, a
díszlet látványos, az epizódok egyértel-
műek, a darab szerkezete könnyen átte-
kinthető. Nemcsak a történet viszonylagos
egyszerűsége, mely csökkenthette volna
az előadás hatását, de elvben a mű
mondandója sem szolgál sok meglepe-
téssel. Mégis rendezése, értelmezése olyan
előadást teremtett, mely figyelmünket vé-
gig leköti, s eközben „csak" azt mondja,
mondatja el, ami a műben van, azt viszont
számunkra is meggondolandóan.

*

Ebben az előadásban Luka „érték-
csökkenése" maga után vonta a többi
szerep kiegyenlítődését is. Ez pedig a
darab stílusának is jobban megfelel. Ne-
vezetesen: a közel egyenlő értékű epizó-
dok sorozatából álló, téveszthetetlen mi-
liőjű, egyértelmű dialógusokból való
építkezésnek. Így majd minden szereplő a
legjobb formáját nyújthatja. Akivel ez a
darabfelfogás mégis egy kicsit mos-
tohábban bánt, az értelemszerűen Luka
(Csiszár Nándor). Míg Luka hatása, sze-
repe „csökkent", Csiszár feladata jelentős
mértékben nőtt.

Csiszár alakításában keverednie kellett a
hamis vigaszhirdetésnek a nélkülözhe-
tetlen hit és erő adásával, a bölcsességnek
a bizonytalan múlt szülte keserű tapaszta-
latokkal, a tisztaságnak a ravaszsággal.
Lukának ily módon nem lehetett - a meg-
szokott értelemben - határozott és egy-
értelmű jelleme, ugyanakkor ez nem ve-
zethetett egy kóros elme szélsőséges
megnyilvánulásaihoz sem. Csiszárnak
nem az volt a feladata, hogy nyitva hagy-
ja a kérdést: szökött fegyenc-e Luka vagy
sem, hogy maga is hiszi, amit a
Színésznek mond vagy sem, tudja-e, hogy
ezeknek az embereknek szüksége van a
jóságára, vagy csak egyszerűen ilyen ez a
Luka. Mert az itt lakók élete szem-
pontjából egyik sem súlyosabb vétek és
nem nagyobb érdem, mint a másik. Csi-
szárnak azt kellett érzékeltetnie, hogy nem
ezek az eldöntendő kérdések. Csiszár
játékán mindezek miatt érezni is egyfajta
bizonytalanságot. Szerencsés, hogy e
bizonytalanság éppen mert ebben a Luká-
ban nem a valamilyenség a fontos, nem
hat a játék egysége ellen.

Hodu József (Vaszka Pepel) feladata
sem vált könnyebbé ebben az értelmezés-
ben. Ennek oka pedig az, hogy az ő vi-
szonya a legsokrétűbb a dráma többi
szereplőjéhez, és bár kapcsolatai alakí-
tásához Lukától bőven kap tanácsokat, e
tanácsok ezúttal végképp mit sem ér-nek.
Vasziliszához (Vajda Márta) mint a
megunt szeretőhöz kapcsolódik. Nata-
sában (Egerszegi Judit) a kiutat jelentő
tiszta szerelmet keresi. Végül sorsa is elég
tragikus: Kosztiljov halála miatt akkor
kerül börtönbe, mikor már-már úgy tű-
nik, Natasa oldalán sikerül elhagynia e
menedékhelyet. Hiába mondja Luka,
hogy ne törődjön Vasziliszával, ha a Pe-
pel és megunt szeretője közti ellenszenv

Natasa miatt - olyan mély, hogy leküz-
deni nem lehet, és ez elkerülhetetlenül
tragédiához vezet. Lukának az a javas-
lata, hogy Pepel önként menjen Szibériá-
ba: használhatatlan. Bár Pepel szeretné
hinni e tanács alkalmazhatóságát, lelke
mélyén érzi : késő már. Hodunak - bár
sikerült - nehéz volt megtartania a figura
drámaiságát úgy, hogy a szükségesnél
jobban ne sejtesse előre, s ezzel ne baga-
tellizálja a várható kifejletet.

Várday Zoltánnak (Szatyin) egyszerűbb
volt a helyzete. Jól is érezte magát a
pontosan és könnyen megoldható szere-
pében. Ez a Szatyin valamivel keveseb-
bet vállalt a szokásosnál. Luka távozása
után reá hárul, hogy olyan igazságokat
fogalmazzon meg az emberről, melyek
ezen az éjjeli menedékhelyen - és ebben
az értelmezésben - „csak" súlyavesztett-
ségükben igazak. Ezért is fordulhat elő,
hogy a darab második részében mintha
túlsúlyba kerülne a humor. Erősödik az
éjjeli menedékhely vagányromantikája.
Oldja azonban e hamiskártyás vagány
„vonzó romantikáját", hogy szerencsés
arányban keveredik nála a fájdalmasan
tudomásul vett változtathatatlanság ér

zése az iróniával, a cinizmussal, hiszen
alapja egy kilátástalan élet tragédiája.

Feltétlen szólni kell még Felkay Esz-
terről (Nasztya), Széplaky Endréről (Szí-
nész), Dariday Róbertről (Klescs). A
hármójuk által alakított figurák azok,
akiket sorsuk változtathatatlansága látha-
tóan jobban megvisel. Más és más ve-
szélye van alakításuknak. Daridaynak az
„öntudatos munkás" karikatúráját kell
elkerülnie. Felkay és Széplaky számára
pedig az érzelgősség fenyegetett bukta-
tóval. Mindhárman biztos arányérzékkel
teremtik meg figuráiknak ehhez a darab-
felfogáshoz illeszkedő stílusát.

Ugyanígy elismerés illeti Jancsik Fe-
rencet (Bubnov) és Tomanek Gábort
(Báró). Számukra a kockázatot az jelen-
tette, hogy játékukkal a menedékhelyi
élet humorosabb oldalát erősítik. Hiszen
ez a Bubnov és ez a Báró ezen a „tanyán"

már megszoktak, és mert más út nincs a
számukra: hát istenem, akkor igyunk, ha
van rá pénz. Ám beszélnek múltjukról, és
akkor megérezni: életük
tadomásulvehetetlenül fájdalmas. Múlt-
juk messze van már, abba kapaszkodniuk
lehetetlen, jövőjük pedig nincs. Jancsik
Bubnovja flegma és érzéketlen. Úgy tesz,
mintha e menedékhelyi élet már
megfelel-ne a számára. Felépített
magában egy fa-lat - mert mást nem
tehetett -, melyen nem enged át semmi
közvetlen „emberit". Jancsik érzékeltetni
tudja, hogy Bubnov sorsa attól tragikus: e
figurának előbb-utóbb sikerül végképp
érzéket-lenné válnia. A Tomanek
alakította Báró éppen ellenkezője
Bubnovnak. Nem olyan erős, mint az,
ezért hiszi úgy, csak ha durvább lelkű,
akkor tud „élve" maradni ezen a
menedékhelyen. Ennek meg-felelően
otrombább is például Nasztyával, de
magával szemben is. Néhány kopejkáért
hajlandó ugatni, mint egy kutya. De
Tomanek játékában látni: ez a Báró fél.
Nem sok választja el az összeroppa-

Tomanek Gábor, Csiszár Nándor és Felkay Eszter Gorkij: Éjjeli menedékhelyében (Békés megye Jókai
Színház) (Somfay István felv.)



nástól, és az első alkalommal, ahol ön-
maga sorsával szembesül, felszakad belő-
le élete minden tragédiája.

Bár van az előadásban egy-két kevésbé
sikerült alakítás is, minthogy az együttes
játéka egyenletesen jó, pontos és szépen
kimunkált, talán nem szükséges a gyen-
gébben megoldott szerepeket is elemezni.

Gyarmathy Ágnes díszleteiről szólva
vissza kell térnünk az előadás nyitóképé-
hez. Ez a kép Giricz értelmezésében döntő
fontosságú. Itt kellett megteremteni az
előadás „pesszimistább" hangulatának
világos ellenpontját. Ezt azok nélkül a
lócák, padok nélkül, melyek a már említett
méltóságteljes, egyfajta megtörhe-
tetlenséget jelentő mozgást lehetővé tették,
igen nehéz elképzelni. Ebben a kép-ben
Gyarmathy díszlete a rendező szán-
dékának, gondolatának egészen pontos
megvalósulását tette lehetővé. A díszletek
a továbbiakban is a lehető legjobban
szolgálják az előadást. Megfelelően a da-
rab stílusának, funkcionálisak, de nem fel-
tűnőek. Talán Klescs „munkapadja", tus-
kója zavaró kissé. Elhelyezése a színpad
előterében kicsit hivalkodóvá tette, Kles-
cset pedig fontoskodóvá, ha dolgozott raj-
ta. Á jelmezek: a rongyok és göncök
összetéveszthetetlenül illenek viselőikhez.
Azért is, mert minden ruhadarabnak van
valamilyen sajátossága, mely csak a viselő-
jére jellemző, és amely sajátosság még e le-
pusztult környezetben is természetes. A
Színész hosszú sálja (hiszen művész),
Klescs erős bakancsa, derékszíja (lelké-
ben mégiscsak munkás), Szatyin bőr fél-
cipője (valaha értelmiségiféle volt).
Megfelel a darab értelmezésének, hogy
nem lehet biztonsággal eldönteni, Lukán
rongyok vannak vagy csuha. Vaszka Pepel
talpig fekete jólöltözöttsége talán
ünnepibb egy kicsit, mint ami ide illik.

Végezetül csak megismételni lehet, és
kell is: Gorkij Éjjeli menedékhely című
drámájának békéscsabai bemutatója új és
érvényes értelmezését adta a műnek, s ezt
egy pontos, fegyelmezett előadásban, jó
színészi játékkal, színvonalasan.

Beszélgetés a rendezővel

Giricz Mátyásnak Gorkij Éjjeli menedék-hely
című drámájának színre állítása már harmadik
vendégrendezése Békéscsabán. 1981-ben
Mészöly Miklós Bunker című drámáját, 198z-

ben pedig a Darvas József Vízkereszttől
szilveszterig című regényéből készült színpadi
adaptációt mutatta be az ön rendezésében a
Jókai Színház társulata. De vendég-rendezett
már több más vidéki színházban, és nemegyszer
külföldön is. Vannak-e álla-

lánosítható tapasztalatai, előnyei, hátrányai a
vendégrendezésnek, akár a rendező, akár a
társulat számára?

- Mindenekelőtt egy dolgot kell vilá-
gosan látni : a vendégrendezés mint ki-
egészítő munka feltétlenül hasznos mind a
társulat, mind a rendező számára, ám
semmiképpen sem pótolja, nem pótol-
hatja a rendszeres rendezői munkát,
együttélést egy adott társulattal. Á hát-
rányok is csak akkor jelentkeznek, ha már
túlsúlyba került a vendégrendezés. Viszont
ebben az esetben az idegen társulattal való
munka pozitívumait, értékeit is mind
nehezebb felszínre hozni. Beszéljünk
előbb azonban az előnyökről, melyekben
egyformán részes a társulat és a rendező,
és az értékekről, melyek létrehozásában
egyként vesznek részt. Á legdöntőbb az
újdonság. Stílusban, esz-közben,
szemléletben, munkamódszer-ben.
Tagadhatatlan tény, bizonyítja is számos
példa, hogy már egy közös munka is - a
mindaddig egymás számára ismeretlen
társulat és rendező között- meny-nyit
gazdagíthat színészi eszközökben,
rendezői módszerekben. Hiszen maga a
„küzdelem" a közös hang kialakításáért
kiből-kiből felszínre hozza, hozhatja az
addig önmaga előtt sem eléggé ismert
képességeit. Elfogadhatóvá tehet addig
számára idegennek érzett, kétellyel fo-
gadott játékstílust. Másrészről az adott
színház profilja, a társulat szerkezete,
stílusa, képessége, érzékenysége pedig a
rendezőt kötelezi ha lehet még gondosabb,
és ami szintén nagyon fontos: türelmesebb
munkára. Sokszor olyan esz-közöket,
megoldásokat kell keresnie, alkalmaznia,
amilyeneket addig talán sosem próbált. A
közös cél érdekében végzett munka során
az eltérő módszerek - sokszor csak
szokások - közül a legjobbak maradnak
meg, ezek viszont rögződnek,
raktározódnak. Nem nevezném hátránynak
- noha könnyen azzá válhat -, inkább csak
nehézségnek, hogy a közösen töltött idő
olykor ijesztően kevés. Pedig a
felkészülésen, a próbákon túl még egymás
megismerésére is időt kell fordítani, mert
ez is feltétele egy sikeres előadás
létrehozásának. Aztán itt van még a
közönség, az új közönség kérdése is. Bár
„kis" ország vagyunk, és nincs nagy
különbség városaink színházi közönsége
között, a kétségkívül meglévő árnyalatnyi
különbségekre nagyon kell figyelni. Szinte
elengedhetetlen a közönséget még a
próbák idején megismerni. Ázok a
benyomások, melyek a közönség egy már
éppen futó darab előadása során

észrevehető reagálásaiból vonhatók le,
igen fontosak. Végül a darabválasztás.
Gyakran előfordul, sőt ez a jellemzőbb,
hogy olyan művet állíthat színpadra a
rendező, melynek megvalósítására más-
hol nem nyílna módja. Ez is hozzájárul
ahhoz, hogy a vendégrendezés segít pél-
dául az önállóság, a függetlenség megőr-
zésében is. De csak akkor, ha mellette
nem hiányzik a kötődés egy konkrét szín-
házhoz, a rendszeres munka egy bizonyos
társulattal. Enélkül ugyanis nem
függetlenségről, de lassan-lassan célját
vesztő szellemi kalandozásról lehet be-
szélni.

-Az eddigiekből úgy tűnik, az előnyök, az
értékek rendre problémákkal párosulnak, s a
hátrányokról még nem is esett szó.

- Ázok a nehézségek, melyeket eddig
említettem, mind a munka természetes,
mondhatni szükséges, olykor egyenesen
kellemes velejárói. Hátránya a vendég-
rendezésnek tulajdonképpen csak egy van.
Ez is csak akkor, ha - mint mondtam -
túlsúlyba kerül az ilyen ideiglenes jellegű
munka. Igaz viszont, hogy ez a hátrány
nagyon nagy. Egész egyszerűen a
gondolati, stílusbéli széttöredezettség-ről
van szó. Üdvös és hasznos a társulat-nak,
a rendezőnek egyszer-egyszer más
stílussal, munkamódszerrel, világszem-
lélettel találkozni, ütközni. De szükséges
az ilyen ütközésekből kialakulni, egy-
ségessé válni képes új gondolat- és stílus-
világ próbára tétele, majd építése is. Ezt
csak egyazon társulattal és az előadások,
darabok sorozatával lehet megvalósítani.
Egy-egy befejezett, jó munka, rendezés
nem is annyira vége, sokkal inkább kez-
dete valaminek. Ez éveket és elmélyült
közös munkát jelent. Erre a vendégren-
dezés nem alkalmas. Végső soron ennek a
közösen létrehozott és csak előadások,
darabok sorozatából kihallható, megfo-
galmazható - az egy-egy bemutatóban
tettenérhetőnél mindenképpen többet
jelentő - gondolat- és stílusvilágnak a
hiánya a vendégrendezések majd minden
darabjában érezhető. Hiányzik a társulat
és a rendező együttműködésére, és csak
arra jellemző mögöttes tartalom. Épp ezért
nem szabad, hogy a vendégrendezés
állandósult állapot, „száműzött" helyzet
legyen. Persze ez már főként a rendezőt
sújtja, és különösen azt, aki többnyire,
esetleg kizárólag mint vendég dolgozik.

Úgy gondolom, ebben az állapotban,
helyzetben igen gyorsan kialakul és veszélyessé
válik a bármit és mindenáron - csak rendezni
hangulat.



Igen. Ez szinte természetes, és nehéz
felismerni a pillanatot, ahonnan már ez a
magatartás az, ami munkára serkent. Pedig
ezt feltétlenül el kell kerülni. Nem
mindent és nem mindenáron. Még akkor
sem, ha a rendezői munkát - már nem is
olyan rövid ideje csak a vendégrendezés
jelenti. Ugyanakkor azt is tudomásul kell
venni, hogy a rendező dolgozni akar,
rendeznie kell. Nem szakíthatja el az utol-
só „köldökzsinórt", ami munkájához köti.
Ezek után talán magyaráznom sem kell,
hogy a „nem mindent" az nem egy-fajta
sznob kívülállást jelent bizonyos darabok
körén. Miközben a vendégrendezésről
beszélgettünk, szóba került a mindenáron
kifejezés. Egy-két ponton már-már
meghökkentő a hasonlóság a vendégjáték
és a vendégrendezés feltételei között.

- Mire gondol ?
- Elsősorban arra, hogy vendégjátékra is

feltétlenül szükség van, s hogy ezt sem
szabad mindenáron erőltetni. Persze lé-
nyegi problémái azért különböznek is. De
például van bizonyos hasonlóság a
mennyiségi kérdésekben. Hiába hasznos
és szükséges a vendégjáték; ha csak egy
estére, egy előadásra korlátozódik, félő:
csak kárt okoz. Pedig az idegenben sze-
replés tétje - ha társulatonként változó
mértékben is - nagyon komoly. A ven-
dégjáték nemcsak egy még ismeretlen
laikus, hanem egy szélesebb szakmai
közönség előtt is zajlik. Itt elsősorban
persze a pesti vendégjátékokra gondolok.
Nem lehet tagadni, mert végül is
természetes, hogy a hangsúly ilyenkor
többnyire a szakmai közönségen van.
Márpedig egyetlen darab csak egy előadá-
sával sokszor évek munkáját bemutatni
alig lehet. A bemutatkozók megméretésé-
ről van szó. Színészek, rendezők, színház-
vezetők vállalnak nem egyszer kilátástalan
küzdelmet, versenyt. De lemondani, akár
egy egyszeri lehetőségről is: nagyon
nehéz. A problémát nem annyira az elő-
adás technikai feltételeinek a megterem-
tése jelenti. Bár jól tudott, milyen nehéz-
ségeket, kényszerű kompromisszumokat
jelent(het) egy produkció költöztetése,
kialakítani az új színpadon a lehetősé-
gekhez képest az eredeti előadást. Sokkal
nagyobb probléma a még ismeretlen kö-
zönség és a színészek kapcsolata, viszo-
nya, az, ami egy estén nehezen juthat arra
a fokra, mely nélkülözhetetlen egy magas
színvonalú előadáshoz. Állandó
otthonában, nagyjából és általában is-mert
közönsége előtt játszó társulatnál is
természetes, hogy előadásaik a bemuta

tót követően éppen nézőik reagálásai
folytán és okán alakulnak, módosadnak.
Ebből a szempontból az egyetlen elő-
adással történő bemutatkozás kicsit ha-
sonlít a félhomályban tapogatózáshoz.
Valósággal feloldhatatlan az a feszültség,
amit ez a szinte rémisztő súlyú „itt és
most" jelent a színész számára. Az pedig
már csak részletkérdés, hogy ez erőlködő,
görcsös, félszeg vagy túlzón teátrális já-
tékot eredményei. Legalább három-négy
előadás szükséges ahhoz, hogy ez a
stressz megszűnjön. Több előadás esetén
már az első is lehet sikerültebb, mert
önmagában annak tudata is segít, hogy
igen, lehet még korrigálni. Ha igazán fe-
lelősségteljes, hittel telített előadásokat
akarunk látni a vendégjátékban részt vevő
színészektől, akkor az ő számukra is meg
kell teremteni azt a lehetőséget, hogy
„megméretésükben" se pillanatnyi
indiszponáltságuk, se a végső soron tőlük
független okok teremtette akadályok ne
játsszanak szerepet.

Szó volt már róla : az elmúlt étekben többször

is rendesett Békéscsabán. Kérdezhetem-e a

békéscsabai Jókai Színházról ?

- Véleményen) elfogultnak is tűnhet-ne,
hiszen ezekben az években majdhogynem
csak náluk és velük dolgoz(hat)tam.
Annyi azonban bizonyos - és ezt nem
csak én állítom -: ez a Békéscsaba már
nem az, ami évekkel ezelőtt volt. Sokkal
jobb. Lehetőségeik feltétlenül többet
ígérnek, mint korábban. A társulat fel-
frissült, tehetséges fiatalokkal újult meg.
Egyre jobb szellemben dolgoznak, akar-
nak. A színházvezetés is jó értelemben
véve szakmacentrikus. Gyakran erősíte-
nek vendégrendezőkkel is. Hogy csak
néhány nevet említsek, dolgozott már
náluk: Sík Ferenc, Miszlay István, Kat-
kics Ilona is. Egyszóval érdemes figyelni
rájuk.

Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely (Békés
megyei Jókai Színház)

Fordította: Déry Tibor és Cséry Lili. Díszlet-
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v.
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Szerencsés találkozás

Cyrano-musical Békéscsabán

Szükségtelen ismételgetnünk, mennyi
rosszat írtak a kritikusok és a tudósok
Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című
drámájáról; az is közhely ma már, hogy a
mű népszerűsége ezzel régóta fordított
arányban áll. Rostand valóban le-
egyszerűsíti a tizenhetedik században élt
szatirikus író és szabadgondolkodó
alakját. A történelmi Cyrano nemcsak szi-
laj modorú és nagylelkű férfiú volt, ha-
nem kitűnő író is, akit azonban mégis-
csak mint későbbi nagyságok zseniális
előfutárát tartanak számon. A valóság
tehát korántsem oly fennkölt, mint a ros-
tand-i kép. A francia tizennyolcadik szá-
zad egyik legjelentősebb előkészítője volt
ami kevéssé romantikus státus , irodalmi
szempontból így lett halhatatlan, s ezért
időszerű ma is. Világszerte ismertté
mégsem ez tette, hanem a rostand-i portré.
A dráma stílusa valóban korszerűtlen volt
a század végén, a naturalizmus korában.
Babits Mihály ezt írja róla: „Ez inkább
líra, francia romantikus líra. S ha dráma,
akkor bizonnyal nem görög vagy
shakespeare-i, hanem csak hugovictori.
Jellegzetesen epigon költészet: újabb
próbálkozás a romantika felélesztésére,
egyszerűen a régi romantika utánzása
révén. Nagyszerű verve-je sikert
biztosíthatott neki, de tartósságot nem."
Ne cáfoljuk meg Babitsot, mondván, hogy
a Cyranót ma is játsszák. A kulturális
tartósság viszonylagos fogalom. Hány év
a mértékegysége: ezer év, száz év vagy
csupán egy évtized ? Nem tudjuk. Illetve
úgy teszünk, mintha tudnánk, nagyképűen
osztogatjuk a halhatatlan jelzőt, holott két-
háromezer évnél ez sem jelent több időt, s
még ez a parányi idő is ki van téve a
kordivatok hullámveréseinek. Lehet, hogy
néhány száz év múlva elfeledjük Rostand-
t, de most találunk benne figyelemre
méltó vonásokat. Nem-csak azért
népszerű, mert a közönség a naturalizmus
sötét színei helyett olykor inkább a
csillogást, az élet szebbik részét választja -
még annak árán is, hogy le-mond a teljes
igazságról, a lélek mélységéről és
magaslatáról. "Tudatosan vagy inkább
ösztönösen vonzódunk a vershez, az
ékesszóláshoz. Sajnáljuk a verses drá-


