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Napló színészekről

Törőcsik-színház

Aligha lehet elragadtatás nélkül szólni
róla. Varázsos egyéniség, aki belép és su-
gárzással tölti be a színpadot. „Glóriás
színész", aki már azzal is rabul ejt, hogy itt
van közöttünk; úgy tűnik, a puszta
jelenléte maga a színpadi mágia. Miért is
feszegetnénk a titkait? Ha meg akarjuk
lesni a technikát, a mesterségbeli fogá-
sokat, melyeknek Törőcsik Mari mellesleg
(?) nagymestere, könnyen szem elől
veszíthetjük a jelenséget, ami ő: minden
egyes színpadi pillanata annyira komplex
és annyira egyszerű, annyira ki-munkált és
annyira áttetsző, hogy meg-
ragadhatatlannak tetszik. Talán ha olykor
hibázna, melléfogna, arányt tévesztene,
könnyebb volna művészetének fortélyaira
rámutatni: íme így, ilyen bravúrosan
billenti helyre a kizökkent egyensúlyt.
Egy-egy régebbi Törőcsik-

alakítás alkalmat kínált erre. Ma már kri-
tikai közhelynek számít, ha leírjuk, hogy
Törőcsik Mari mindent tud. Most operettet
játszik. Nemcsak megszokott - és kissé
ráerőltetett - szerepköréből lép ki, hanem
műfajt is vált. S könnyed virtuozitással
bebizonyítja, hogy ezt is érti, tudja, ismeri.

A régi nyár, a legendás emlékezetű
Lajtai-Békeffi-operett József Attila szín-
házi felújítása után jegyeztem fel e soro-
kat. A zsúfolt nézőtéren alighanem so-
kadmagammal együtt sóhajtottam fel:
Törőcsiket a színen látni önmagában is
színházi ünnep ! Nem csupán azért, mert
amióta a filmgyári társulathoz szerződött,
viszonylag ritkán látjuk a világot jelentő
deszkákon. Az igazi szenzáció nem is
ebben rejlik, hanem hogy minden mo-
mentumában, minden ízében komolyan
veszi a játékot. Olyan odaadással és olyan
igényességgel, amire csak kevesen képe-
sek. Ősi igazság, hogy a színész teremti a
színházat, s ő újra s újra megerősít e
hitünkben: a Törőcsik-féle színház igazi
ismertetőjegye a kreativitásban keresendő.
A szerep, amit eljátszik, a nosztalgiáról
szól: a primadonna öltözőjében tizen-
nyolc esztendő múltán megjelenik egy-

kori imádója, a báró, aki szerelem helyett
hajdan az érdekházasságot választotta. De
a mostani előadásban a színpadi nosztalgia
hasonló, mégis másfajta néző-téri
érzéshullámmal párosul: a régi történet, a
régi slágerek felelevenítése felébreszti az
egykori nosztalgiák utáni nosztalgiát.
Törőcsik primadonnája e kettős tükörben
mutatkozik igazán izgalmas-nak: a
nosztalgia idézőjele határolja körül
számára azt a lelki játékteret, amely-ben a
színházat megteremti. Vagyis első-sorban
nem figurát formál, nem egyénit, nem
annyira sztorit akar mesélni; pontosabban
mindezt megteszi, de ez az a színészi
technika, ami itt bár jelen van, mellékessé
válik, mert Törőcsik színpadi léte
túlmutat ezen: színházat teremt, ami ő
maga, ami minden momentumában igazi
élet; ám e hic et nunc születő színház-nak
nem is annyira az operettfigurák a hősei,
hanem épp az, aki teremti.

Remek rendezői ötlet, hogy az előadás
zenéje is a színpadon születik, bárze-
nésznek „álcázott" muzsikusok szolgál-
tatják, akik mindvégig a színen vannak,
néha bátorítják a színészeket, máskor
összekacsintanak velük. Ez utóbbi össz-
játék azonban nehézkesnek, erőltetett-
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nek hat - kivéve, amikor Törőcsiké szó.
Tudniillik a többiek jól-rosszul az
operettet játsszák el, ő azonban magát az
operett teremtését. Ahogy felperdül a
színpad bal oldalán álló zongorára, s
rámosolyog a zenészre (Selmeczi György),
az este egyik legemlékezetesebb pillanata:
itt érezzük meg, hogy Törőcsik több, mint
a szerep szerinti közismert Mária
primadonna, teljes mérték-ben uralja a
játékot, igazi királynő e szín-padon.

A példákat tovább sorolhatnánk, de
végül is az előadásról a SZÍNHÁZ 1983/6.
számában már kritikai méltatás jelent meg,
s így érdemlegesebbnek tetszik, ha
Törőcsik Mari másik színházi
vendégszereplésére is pillantást vetünk,
melyre az évad második felében került sor,
a Várszínházban. Loleh Bellon ugyancsak
kommersz színházi dramaturgiával
építkező, de meglehetősen gyengécske
darabjában A csütörtöki hölgyek egyikét
alakítja. A várszínházi Törőcsik-színészet
mintha némiképp feleselne azzal, amit A
régi nyár kapcsán az imént elmondtam:
ezen az estén úgy érezzük, a színész
önmagában mégiscsak kevés a színpadi
mágia megteremtésére, a kívánatos
egyensúly többször is megbillen, még ha
nem is az ő hibájából, van tehát mit
helyrezökkenteni, s így az alapvetően
elhibázott, végig külsődleges effektu-
sokkal operáló előadás arra is lehetőséget
kínál, hogy némileg belessünk a Törőcsik-
színház műhelytitkaiba,

Három idős párizsi hölgy minden csü-
törtök délután együtt teázik. A szerző, aki
a hírek szerint maga is színésznő,
láthatóan három „hálás" női szerepet
igyekezett írni: a hatvanas éveikben járó
hölgyek elfecsegik napi gondjaikat, s
közben életről, halálról, szerelemről,
politikáról, gazdasági helyzetről, mi-
egyébről szó esik, megelevenedik a múlt,
besétál a színpadra a halott jean, aki az
egyiknek bátyja, a másiknak férje volt,
csak épp az életszerű szituáció hiányzik,
aminek következtében a „nagy kérdések"

ugyancsak kis léptékűek maradnak,
színház helyett jószerivel csak színház-
imitáció születhet. Ráadásul ez a csütör-
töki Marie, akit Törőcsik alakít, sokkal
közelebb áll ama szerepsémához, amely-
ben már annyiszor láttuk. Am ha a szerep
íve ezúttal nem is töretlen (mert nem lehet
az), mégis feledhetetlen pillanatokkal
ajándékoz meg. A visszafiatalodó idős
hölgyek erőltetett bakfisugrándozásából
alig-alig veszi ki a részét, inkább
szerényen visszahúzódik. De ami ennél

is fontosabb: ő az egyetlen, akinek gesz-
tusaiban, minden látványos külsődleges
átalakulás, átmaszkírozás nélkül valóban
megjelenik a hajdani ifjúság. Nem bújik
ki a bőréből, csak hangszíne, mozdulatai-
nak lendülete, heve változik, s egyszerre
kézzelfogható lesz számunkra a figura
másfajta, fiatalkori világképe, az életről
szőtt álma-vágya, egész lelki habitusa.
Megteheti, hiszen - íme az egyik legfon-
tosabb „műhelytitok" - ő mindvégig
belülről dolgozik, az elvetélt dramatur-
giai lehetőségekbe, szituációcsírákba is
életet lehel: teremt, ha teremthet. A régi
nyárban a színpadi közeg, amiben játszott,
adekvát volt vele, csak ő messze
meghaladta; A csütörtöki hölgyek közege
idegen a Törőcsik-színháztól, alakítása
így minduntalan megtörik, újra s újra
nullpontról kell startolnia. A színpadi élet
és az imitáció e „rejtett" harcában
azonban ő bizonyul erősebbnek: a „sze-
rény

" Törőcsik-pillanatok csillagként ra-
gyognak e harsány, mégis drámai kon-
túrok nélküli produkcióban.

Dayka Margit fiatalsága

Az apróhirdetések korát éljük. A magá-
nyosok hirdetés útján keresnek párt ma-
guknak, a társkereső hirdetések özöne
természetszerűleg létrehívja a különféle
társkereső szolgálatokat s ehhez hasonló
intézményeket, mondjuk, az olyasféle
„magányosok klubját" is, amilyen körül a
Fővárosi Operettszínházban bemutatott -
és a SZíNHÁZ előző számában már
szintén méltatott - Szerdán tavasz lesz című
új zenés játék cselekménye is bonyo-
lódik. A sok magányos kavalkádjában
természetesen érdekes színt jelenthet a
kedélyes Katinka mint a letűnt uralkodó
osztály ittragadt képviselője, a hajdani
grófnő, aki persze ugyanúgy magányos,
mint újdonsült „partnere", a nyugdíjas
szocialista gyárigazgató. A kötelező szte-
reotípiák (?) dramaturgiája szerint Katin-
ka a túlvilágban is hisz, ám amikor az
eljövendő mennyországról dalol, számá-
nak akkor is az a csattanója, hogy még
„odaát" a nagy boldogságban sem felejti

Katinka: Dayka Margit a Szerdán tavasz lesz című zenés játékban (Iklády László felv.)



el azt a földi boldogságot, hogy húszéves
volt e világon - sokszor húsz éven át.

Nem tudom, a szerzők mennyire szab-
ták Dayka Margitra ezt az önmagában nem
túl szellemes poént, de a kitűnő
színésznőnek, aki lenyűgöző könnyed-
séggel játssza kis villanásokból szövődő
epizódját az Operett színpadán, „bejön" a
viharos taps: a bárgyú szóvicc attól lesz
tartalmas, hogy épp Dayka Margit ajkáról
hangzik el - és úgy hangzik el, ahogy csak
ő ejtheti ki e szavakat. Tudniillik Dayka
Margit a legfiatalabb színész a Szerdán
tavasz lesz előadásában. Fiatalságával
túltesz az ifjakon és csodák-ra képes : a
blőd és lapos tréfacsinálmányokról is
elhiteti, hogy báj és humor rejlik bennük,
minden színpadi percét a játék örömének
gyermeki fénye ragyogja át. Azt is
mondhatnám, Dayka nemcsak a
legfiatalabb, hanem a legmodernebb
színész is az együttesben: nincs benne
szemernyi imitáció sem. Egyszerűen ott él
és lélegzik a színpadon, mint akinek a
zenés-táncos műfaj magától értetődő
létforma. Utóvégre ebben a műfajban
kezdte pályáját, nem kell tehát nyakatekert
megoldásokon törnie a fejét. Csak belép a
színre, és máris otthon érzi ma-gát. S úgy
van jelen, hogy élő cáfolatul szolgál
mindazok fanyalgására, akik művisége
miatt kárhoztatják az operettet.

Valamikor úgy tartotta a köztudat, hogy
a színészet lényege az imitációban rejlik.
A színész úgy tesz, mintha király-né lenne
vagy mosónő, s minél jobban másolja az
ellesett külsődleges jegyeket, annál
„igazibb": elhisszük neki a látszatot. Aztán
jött az átélés kultusza, s a hang-súly a
külsődleges maszkírozásról, a hivalkodó
mimikáról áttevődött a figura belső
megformálására. Hevesi Sándor már a
század elején arról írt, hogy a „külső
illúzió" valójában csak annyit ér,
amennyire a „belső" hitelesíti. De miképp
működhet e sajátos színészi dialektika az
operettben? Különféle bonyolult elméletek
és gyakorlatok születtek már az
operettjátszás korszerűsítésére, ami-nek a
műfaj többnyire ellenállt. Az operett
duplán is az imitáció műfaja: itt nem-csak
az életből ellesett gesztusokat imitálják,
hanem magát az élet imitációját is. Egy
operettszerep úgynevezett kis-realista
kidolgozása többnyire nevetségessé teszi a
műfajt, de nem kevésbé azt is, aki a műfajt
műveli. A színész önkéntelenül is megérzi
a kudarc veszélyét, s visszamenekül a régi
jó operettes „mesterfogások" védőbástyája
mögé. Marad

az avítt, színfalhasogató, öntetszelgő -
habár "profi"! - operettszínészet.

Dayka Margit csodája abban rejlik, hogy
nem törődik az egész „nehéz helyzettel".
Örül a játéknak. Örül a komédiázás, a
tánc, az ének, a felszabadult vigalom
lehetőségének. Nem akar „profi" lenni,
megteheti, hisz úgyis az, a szak-mai
tudásra nem kell gondot fordítania.
Csupán a játékszabályokra ügyel, ame-
lyekről minden gyermek tudja, hogy épp a
játék kedvéért be kell tartani. S ezzel az
attitűddel elsöpri az útból a nehézségeket.
Túlzás lenne azt mondani, hogy átvágja a
gordiuszi csomót. Számára nem is létezik
ez a csomó. Körötte mindenki operettet
játszik. Többé-kevésbé tudják is, mi a
követelmény, eleget is tesznek a műfaj
írott s íratlan törvényeinek. Az operetten
belül aztán ki-ki a maga képességei szerint
figurát teremt. A mesterséges színpadi
csinálmányon belül valami - legjobb
esetben is csak „mesterien" - megcsinált
életutánzatot. Daykának nincs
operettjátszási problémája. Ahogy az
anyanyelvvel sincs problémája. Nem ope-
rettet játszik, hanem Katinkát, a hajdani
grófnőt, aki elég életbölcsességgel
rendelkezik ahhoz, hogy az új világban is
meglelje a helyét. Dayka játéköröme on-
nan fakad, hogy Katinka kissé ostobácska
történetébe gesztusaival, hangsúlyával,
szeme ravaszkás, mégis naiv csillogásával
sok mindent elmondhat abból az
élettapasztalatból, ami az övé. S ami
természetesen egészen máshonnan és
másképp gyűlt fel, mint az eljátszott fi-
guráé. De végtére azért színész, hogy értse
a módját, hogyan bújjon bele a le-vitézlett
és új életre támadt grófnő bőré-be. Ez az ő
sokszor húsz éven át tartó fiatalsága:
képessége a mindennapos újjá-születésre.

Darvas Iván metaforája

Ha fentebb - Törőcsik és Dayka színésze-
te kapcsán - a színpadi élet és a színpadi
imitáció ellentmondásáról elmélkedtünk,
akkor Darvas Iván vendégszereplése a
Radnóti Miklós Színpadon lehetőséget
kínál rá, hogy továbbfűzzük gondolat-
menetünket. Annál is inkább, mert Darvas
ezúttal különleges helyzetben van: a
Hasonlatok címmel színre vitt három
Kafka-novellát ő maga dramatizálta, az
előadás létrehozásában társrendezőként is
közreműködött, és nem utolsósorban az
estet záró monodrámát Beszámoló az
Akadémiának címmel ő maga adja elő. Az
est furcsa érdekessége, hogy a dramaturg-
rendező Darvas, miközben ragyogó

szereplehetőséget biztosít színész-önma-
gának, sokkal kevesebb fogékonyságot
árul el Kafka írói világa iránt, mint a
színész Darvas. Mégis bajos lenne azt
állítani, hogy a színész a rendező ellené-
ben nyújt kiemelkedő teljesítményt; nyil-
vánvalóan ennél sokkal összetettebb al-
kotói folyamatról van szó.

A jelen naplójegyzet keretei még azt
sem engedik meg, hogy fő vonalakban
utaljak itt az évtizedeken át húzódó Kaf-
ka-vitára. Tagadhatatlan, hogy századunk
egyik legszuggesztívebb hatású írója, ám
csak annyiban nevezhető realistának,
amennyiben művei többnyire a valóság-
ból indulnak ki, de a kiemelt valóságele-
mek abszurd méreteket öltenek, hogy az-
tán a Kafka-hősök mindig ott bukja-nak
el, ahol - A per Josef K.-jának szavaival -
„a hazugságot avatják világ-renddé".
Vagyis az írói konklúzió mind-annyiszor
visszautal a valóságra, mint-egy csapdát
állítva azoknak, akik vulgárisan akarják
őt „megfejteni", s ebbe a csapdába a
novellákat színpadra álmodó Darvas Iván
is beleesett. Erre utal az est címe is, mely
azt kívánja hangsúlyozni, amit a színész
Darvas a maga kis epilógusában külön el
is magyaráz, hogy itt csupán
hasonlatokról van szó. Mondjuk ki
egyenesen, hogy nem arról van szó. A
hasonlat tudvalevően egy dolgot vagy
jelenséget egy másikhoz mérve-hason-
lítva interpretál. Kafka azonban nem a
valóságot írta meg, hanem a valóság me-
taforáját, ami annyit tesz, hogy a megírt
jelenség a valóságot nem magyarázza,
csak megvilágítja, mindenféle kézzelfog-
ható tanulság, „visszacsatolás" nélkül. Az,
ahogy Kafka u t a l a valóságra, meg-
marad az irrealitás szférájában, mert
maga a metafora irreális. Letagadni Kafka
sajátos metafizikáját, ahogy a Radnóti
Színpad estje is tanúsítja, nemcsak az írói
világ megcsonkítását jelenti, hanem
ellaposítását, elszürkítését is.

A Kafka-metafora igazi színpadi élet
lehet, amennyiben itt és most valóban
megszületik. Kafka történeteit hasonlat-
ként olvasni nem egyéb, mint puszta imi-
táció. Ráadásul még imitációnak is gyen-
ge, hisz a történetek, így „lefordítva",
sutának és infantilisnak bizonyulnak,
minduntalan kilóg a lóláb : a valóság nyil-
vánvalóan nem ilyen, amilyennek itt mu-
tatják, bármilyen nagy gonddal teszik is.
A színész Darvas, mint minden nagy mű-
vész, úgy tűnik, ösztönösen berzenkedett
e leegyszerűsítés ellen, s más utat válasz-
tott. A Beszámoló az Akadémiának ma-
jomhőse az előadói emelvényről adja elő



értekezését, miképp vált majomból em-
berré. Az, hogy a színész tetőtől talpig a
szó szoros értelemben majombőrbe bújik
(természetesen arcát is majommaszk
takarja), még afféle imitatív ötlet. Am
ezúttal nem marad el a színészi csoda: a
„külső illúzió" hitelesítése, amire csak a
„belső illúzió" képes. Darvas Iván a kellék,
a maszk átlényegítésének nagy-szerű
példáját nyújtja.

A majom ugráló léptekkel, görnyedten,
de két lábon és zsakettben érkezik az
„akadémiai" ülésterembe. Sietősen elhalad
a nézőtéri széksorok mellett, s még a
természetes létformájából őrzött ügyes
ugrással fenn terem a színpadon, ahol az
előadói pulpitus áll. Büszkén fel-szegi
fejét, hogy minél emberszabásúbb legyen,
míg a hallgatóságnak előadja
bölcselkedését, miképp jött rá, hogy a sza-
badság ősi reflexéről le kell mondani, mert
csak így szabadulhat ki a ketrecből., de
nem tud teljesen úrrá lenni majomszerű,
rángatózó mozdulatain. Különös feszültség
támad ettől, a nézőtéren mindnyájan
megborzongunk, mintha elvarázsoltak
volna bennünket, Darvas mű-vészi
alázatában a végsőkig megy: saját színészi
modorosságának karikatúrájából formálja
meg e majomembert; hanghordozása és
gesztikulációja tehát akkor is ismerősnek
tűnne, ha nem tudnánk a színlapról, ki
rejlik a maszk mögött, de épp ez az
„álcázott", mégis szemérmetlen
önleleplezés az irrealitás bizarr fényével
világítja meg alakítását. S a belső gro-
teszkum néhány perc múltán sokkalta iz-
galmasabb színpadi jelenség, mint a ma-
jomimitáció látványa. Igazi színpadi me-
tafora születik, nemcsak Kafka-metafora,
hanem Darvas-metafora is: az alkotás
kínjáról, szabadságáról és gúzsba kötött-
ségéről szóló példázat.

Végül kibújik a maszkból, ami kétség-
kívül igen hatásos, de sokkal sekélyesebb
effektus, mint amire a maszk tökéletes
átlényegítésével képes volt.

A szomorú Bodrogi

Seress Rezsőnek, a kis pesti slemilnek, a
Kulacs, majd a Kispipa zongoristájának
története, aki bár Szomorú vasárnap című
dalával világhírre tett szert, jószerivel el
sem hagyta a VII. kerületet, amolyan
„külvárosi legenda". A közelmúlt „igaz
meséje", ami épp rendhagyóságában
érdekes, hihetetlenségében hiteles; a nézők
nagy része, akik ma beülnek a Vidám
Színpad ugyancsak Szomorú vasárnap címet
viselő előadására, mely Seress Rezső dalai
kapcsán élettörténetét felek-

veníti, még láthatta őt a zongora mellett.
De felidézhető-e ennek az „egykezével
tökéletlenül zongorázó zseninek" az alak-
ja, ahogy állítólag Otto Klemperer ne-
vezte, nem vagyunk-e túl közel a legenda
forrásához - és nem vagyunk-e már-is túl
távol tőle, „az öngyilkosok dalának"
szerzőjétől, borongós pesti slágereitől?
Kell-e ide maszkírozás, kell-e idéző-jel?
S ha igen, miféle?

A kérdések messzebbre mutatnak,
semhogy itt kimerítően válaszolhatnék rá.
Nem szándékom az előadás kritikai
méltatása (csak zárójelben jegyzem meg,
hogy a produkció a Vidám Színpad mű-
vészi megújulását sejteti), e pillanatban
elsősorban Bodrogi Gyula játéka érdekel,
mert úgy érzem, Seress figurájának
megformálása jelentős állomás Bodrogi
pályáján. S mindjárt hozzá is kell fűz-
nőni, hogy nem az igazi Seress Rezsőről
beszélek, hanem annak színpadi másáról,
a kettő nyilvánvalóan nem azonos, nem is
kívánt az lenni, ez az előadásból már az
első percekben kitűnik. Bodrogitól távol
áll mindenféle látványos imitáció,

nem kíván az eredeti Seress-maszk mögé
rejtezni, nem akarja elhitetni velünk,
hogy minden, amit a színpadon látunk,
szó szerint így történt az életben is. In-
kább a „külvárosi legenda" iránt mutat
érdeklődést, mely több is, kevesebb is a
valóságnál. De épp a Seress-legenda
feltámasztása számos művészi buktatót
rejt magában, bőségesen nyílna alkalom
elhajolni szentimentalizmusba, giccsbe,
álhazafias borongásba. Hisz mindezek a
kétes értékű érzelmek-hangulatok ott
lappangnak a legendában, s a téma ügyes-
kommersz feldolgozása esetén ki is virá-
gozhatnának.

Bodrogiról jól tudjuk, hogy betéve is-
meri a bulvárszínjátszás fogásait; oly-
annyira ismeri, hogy nemegyszer az ol-
csóságaitól sem riadt vissza, ami a dol-
gok természetéből eredően nem említhet,

eleve negatív hangsúllyal, hisz a bulvár
épp attól az, ami, hogy nem idegen tőle a
hatásvadászat. A Seress-legendától
azonban idege : ez esetben épp az sik-
kadna el, amiért érdemes előadást terem-
teni belőle, vagyis a „többlet". Jó ízlés-
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re vall, hogy a vidám színpadi bemuta-
tóból alapvetően hiányzik ez az aspektus,
noha a színész az első negyedórában azért
megvillantja színészetének ezeket a
színeit is. E hangütés elmaradhatott
volna, annál is inkább, mert a későbbiek
során Bodrogi sokkal izgalmasabb játék-
ra invitál: ironikus, szellemes, nosztal-
giáinkat megfricskázó, emberi tartal-
makban gazdag, fájdalmas komédiára.

Bodrogi alakításának legfőbb értéke a
stiláris egyensúly pontos megtartása. S a
stílus ezúttal nem csupán formát, előadói
modort jelent, hanem az emberi jelenlét
karakterét is. Attól még, hogy az előadás
eleve lemond a külsődleges imitációról,
ugyancsak kísérthetne a játékmódbeli
imitáció, mondjuk, olyas-féleképp, mint
A csütörtöki hölgyek vár-színházi
előadásán. De nem ez történik. A színész,
miközben felidézi a nézőtér
szentimentális érzeményeire apelláló le-
gendát, újra s újra az értelmünkre hivat-
kozik. Hogy mivel? Mindenekelőtt azzal,
hogy nem igyekszik azonosulni -
„lelkileg" sem! - Seress figurájával, ha-
nem megmutatni akarja. S ez az a színé-
szi gesztus, amely újólag rá kell hogy éb-

resszen bennünket: a legenda nemcsak
Seress Rezsőről szól, hanem rólunk,
mindannyiunkról, akik alakja köré szőt-
tük, elhittük, továbbadtuk, elmerengtünk
rajta. Bármilyen habkönnyűnek és
„lezsernek" tűnik is a játék, ily módon
megakadályoz abban, hogy saját nézői
gyengeségünk áldozatai legyünk. Bodrogi
nem alkalmaz semmiféle szembeötlő
idézőjelet, elidegenítő effektust, mégis
megvan játékának a maga történelmi di-
menziója: azzal, hogy a Seress-sorsot mu-
tatja meg, s ez a sors tükör - talán görbe
tükör, de „görbeségét" is láthatjuk - kö-
zelmúlt történelmünk előtt.

Ez a Szomorú vasárnap előadásának em-
beri tartalma. Lehet, hogy a nézőtéren
ülve, így nem tudatosul bennünk, sőt
talán később sem mindenkiben. De meg-
érinteni minden nézőt megérint. Megszü-
letik egy szórakoztató produkció, mely ha
akarjuk, ha nem, tovább dolgozik ben-
nünk. Nevezzük minimusicalnek? Vagy
importált kifejezéssel one man show-nak?

Végül is mindegy. Egy ízig-vérig vígjá-
téki színész művészi frisseségét csodál-
juk, aki e közeli-távoli legendával a má-
hoz tud szólni.

NÁNAY ISTVÁN

Merre tart
a Madách Színház?

Nagy múltú, nagy befogadóképességű,
divatos színház a közkedvelt Madách
Színház; ebből következően különösen
jelentős az ízlés- és tudatformáló hatása.
Kérdés azonban, hogyan tesz eleget a
művészi hivatásának? Milyen szemléletet
sugallnak az előadásai, milyen ízlést
plántál nézőibe? Hogyan befolyásolja a
maga eszközeivel estéről estére a kamara-
és a nagyszínház együttesen több mint
ezer nézőjét ez a kulturális intézmény,
milyen szemlélet jegyében és mire moz-
gósítja vagy nem mozgósítja a nézők
pszichikai és gondolati aktivitását?

Elöljáróban meg kell említeni, hogy a
színház tevékenységét, a róla előzetesen
kialakuló képet nagymértékben be-
folyásolja a színház múltja, az a tradíció,
amelyet büszkén lehet folytatni vagy nyíl-
tan megtagadni, de tudomást venni róla
nem lehet. 1941, Pünkösti Andor Madách
téri színházának megnyitása óta - kisebb
átmeneti időszakokat leszámítva - a szín-
ház nevét mindig a társadalmi érzékenység
és a művészi minőség fogalmával lehetett
és kellett összekapcsolni. Pünkösti
legendás hírű előadásai, a felszabadulás
után Palasovszky Ödön és Hont Ferenc új
hangú produkciói, az államosítást követő
esztendők dogmatikus Sztanyiszlavszkij-
kultuszából kinövő, ám azt lényegében
meghaladó bemutatói, a hatvanas éveknek
a modern realizmus jegyé-ben fogant,
emlékezetes színpadi művei jelzik azt a
tradíciót, amely generációk számára
nyújtott művészet- és világszemléletet
befolyásoló indítást, s amelyet a mai
Madách Színháznak is figyelembe kell
vennie műsora, stílusa alakításakor.

A gondolati-tartalmi értékek azonban
azáltal teljesedhettek ki, hogy a Madách
Színház mindig a kitűnő színészek és
rendezők színháza volt, s nagyrészt a jól
összeszokott, egységes stílusú, magas
művészi színvonalú társulatnak köszön-
hető, hogy még a kötelező művészet-
politikai vagy a szürkítő divatáramlatok
időszakaiban is művészileg és emberileg
többnyire megrázó előadások születtek.

A színház korábbi korszakaiban az el-
térő ízlésű és módszerű rendezők munkás-
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