
„Nagyon ajánlatos, hogy Polly kis-
asszonyt a néző jóságos és kellemes lány-
nak tartsa" - jut eszünkbe a szerző udvarias
megjegyzése az Utasítás a színészeknekből,
ami már akkor sem hangzott túl
határozottan. Ez az előadás, úgy látszik,
nem kívánja érvényre juttatni Polly saját,
egyéni vonásait. Lucyval előadott kettő-
sükben nehéz őket egymástól megkülön-
böztetni - ugyanaz a ruha, ugyanaz a boa a
nyakban -, az egyik a másik tükörképe.
Igaz, a vetélytársnők egy fa almái, mind-
kettő megéri a pénzét, mindez így van, s
mindez „brechti" végül is. De csak végül
is, mert Brecht a maga saját útján, az epi-
kus színház útján jut el az igazságig. De a
Színház utca saját szabályokat, saját
törvényeket állít fel. A színészt sok min-
denre feljogosítja, s a színész személyi-
sége, tehetségének jellege ilyen körülmé-
nyek között közvetlenebbül és teljeseb-ben
nyilvánul meg, mint egyébként. Fi-
gyelembe veszik például Garas Dezső
kifejezett komédiás adottságait, jelenlé-
tének határai az előadásban szélesebbek,
mint a darabban. Peachum, az öreg csir-
kefogó és dolgos ember, tisztességes
burzsuj és családfő, a songban háttérben
marad a filozófus, a földi nyomorúság, az
irónia, a szomorúság, a szkepticizmus
filozófusa mögött, de ezen kívül Garas
olyan színházi improvizáció alkotója,
amelynek a darabhoz köze nincs. És ha
Celiát Törőcsik Mari, a tragikus alkatú
színésznő játssza, akkor az meglátszik a
szerepjátszás hangvételén is. Valami meg-
nevezhetetlen erő tör át rajta. A dalokról
nem is beszélve, melyekben hangjának
zúgása szarkazmust és haragot áraszt. A
dalok általában is a Ljubimov-féle előadás
legerősebb részei. A polgári erkölcsök
leleplezésének szelleme, amely az egész
magyar előadást áthatja, leginkább a
dalokban érzékelhető. Legalább ebben az
összefüggésben meg kell említeni a kiváló
Ronyecz Máriát Kocsma Jenny
szerepében. A Mackie-vel melankolikus
tangó ritmusában előadott duettje tele van
nosztalgikus líraisággal és maró
szarkazmussal.

Ez a Háromgarasos opera a rendezői fan-
tázia kimeríthetetlenségéről, mondhatni
túlzott bőségéről tanúskodik. A cselek-
mény a zenés színház törvényei szerint
halad.

És mégis - hová? Hová siet gázt adva ez
a megviselt autóbusz a tetején hangzó
Weill-zenével, Brecht arcképével az olda-
lán? És hol van az a végállomás, ahol
kiszállnak utasai? Vagy talán ez a ter-
mészetében karneváli közönség nem is

ismeri a pontos címet? Valóban, mi ennek
a karneváli történésnek a külső célja, az
immanens erők szabad, ünnepi játékán
kívül ?

De mégsem hiába van jelen Brecht
arcképe a színpadon. Arra kötelez, hogy
figyeljenek az irányra, a logikára és cél-
szerűségre, az eszközök és a cél harmó-
niájára. A nekilendült áradat a felvonás
végén mindig hirtelen elakad. Halk he-
gedűszó hangzik fel, ünnepélyes, meg-
békítő korál csendül. Különös idős em-
berek jelennek meg. Attól különösek, hogy
mindnyájan túlságosan fotografikusan
életszerűek, a századelő naturalista
színházának stílusában (ugyanakkor telje-
sen „másvilágiak", mint a Kék madár ár-
nyékok világának szereplői). Arcuk ha-
lottzöld, csendesek és rendezett külsejűek,
mindegyikük kezében biblia. Monoton
hangon a világon mindenhol is-mert bibliai
szentenciákat olvasnak fel. A színházi
pezsgéssel szembeállítva élet-szerűségük,
valószerűségük illuzórikus, valójában már
rég halottak, mint ahogy halottak azok a
dogmák, amelyeket bibliájukat bújva,
semmit sem látva, sem-mit észre nem véve
motyognak.

Milyen szavakkal lehet leírni, amit a
nézők az előadás után rendeznek? Ováció,
véget nem érő taps .. .

E számunk szerzői:

BALOGH GÉZA a Bábszínház rendezője
CSÁKI JUDIT újságíró, a Népszava mun-

katársa
FORRAY KATALIN újságíró, a

SZÍNHHÁZ munkatársa
GÁBOR ISTVÁN újságíró,

a Magyar Nemzet munkatársa
GYÖRGY PÉTER az ELTE Esztétika

Tanszékének tanársegédje
KERÉNYI GRÁCIA író, műfordító
KOLTAI TAMÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
KŐHÁTI ZSOLT újságíró, a Filmkultúra

főszerkesztője
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
PÓR ANNA irodalomtörténész
REGŐS JÁNOS a BME Szkéné

Színpadának vezetője
SZABÓ GYÖRGY író
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
VASS ZSUZSA egyetemi hallgató
NYIKOLAJ ZSEGIN újságíró, moszkvai

Tyeatr munkatársa

NÁNAY ISTVÁN

Kecskeméti kérdőjelek

Egy felemás évadról

Az országos színházi találkozó záróérté-
kelésében a kecskeméti Katona József
Színház bemutatójáról szólva elhangzott,
hogy a SZentivánéji álom, illetve néhány
más előadás alapján jogosnak tűnik a
színház vezetésében évad közben végre-
hajtott radikális változtatás, s csak az a
módszer kifogásolható, ahogy ezt a vál-
toztatást végrehajtották.

Tetszetős állítás. Ám hamis. Nem is
elsősorban azért, mert több benne a
presztízsféltésből fakadó felháborodás -
egyébként a Színházművészeti Szövetség
és a Művészeti Dolgozók Szakszervezete
részéről egyként jogos felháborodás -,
mint e lépés elleni tiltakozás; s nem is csak
azért, mert egyetlen, esetleg néhány
előadás alapján több mint kockázatos, s
etikailag aligha elfogadható az ilyen
sommás elmarasztalás, hiszen nem sok
színház akad az országban, amely-nek
működéséről hasonlóképpen ne lehetne
nyilatkozni, beleértve a Nemzeti Színházat
is, gondoljunk a legutóbbi Moldova-
adaptációra.

Mindenekelőtt azért hamis az állítás,
mert egy jelenséget összefüggéseiből és
folyamataiból kiragadva minősít. Már-
pedig az adott helyzetben a kecskeméti
színház elmúlt évadját, s benne akármelyik
előadását, a művészek teljesítményét csak
összefüggésükben, összetettségük-ben,
folvamatukban lehet és szabad vizsgálni.

Pergessük vissza az időt 1977-78-ig. Ek-
koriban bolydult meg a színházi élet, ek-
kor került sor a Huszonötödik Színház és
az Allami Déryné Színház egyesítésé-re,
azaz a Népszínház létrehozására Gyurkó
László igazgatásával, ekkor került új
vezetőség a Nemzeti Színház élére. S ek-
kor gyengült meg a kulturális életben je-
lentős szerepet játszó három vidéki szín-
ház, a szolnoki, a kaposvári és a kecske-
méti, mivel e háromból nemcsak a mű-
vészeti vezetők, de a társulat magvát adó
színészek is a fővárosba távoztak. Ettől
kezdve a színházi élet folyamatos, de rög-
tönzésszerű átszervezésének lehetünk
szenvedő tanúi. Az igazgató- és főrende-



Szélyes Imre a Vendégség című Páskándi-drámában (kecskeméti Katona József Színház)
(Karáth Imre felv.)

ző-változásokat alig lehet követni, a szín-
házpolitikai döntések újra meg újra felül-
bírálatra szorulnak, a Népszínház öt év
alatt már a harmadik formációban és
szervezeti rendben dolgozik (jelenleg
éppen visszatérve vagy legalábbis köze-
lítve a Déryné színházi keretekhez), az öt
évvel ezelőtt kezdeményezett nemzeti
színházi megújulás kényszerűen félbe-
szakadt, s most új vezetőség próbál min-
dent újrakezdeni. A vidéki színházak egyre
nehezebb körülmények között dolgoznak,
nemcsak a gazdasági helyzetük
súlyosbodik, hanem a szubjektív fel-
tételeik is rosszabbodnak, elégtelen a
művészutánpótlás, a számos vezetőváltozás
miatt fokozódik a színészek kiszol-
gáltatottsága és bizonytalanságérzete.

Míg az öt évvel ezelőtti átszervezésből
hosszabb-rövidebb válságidőszak után a
kaposvári és a szolnoki színház úgy-ahogy
ki tudott lábalni, a kecskeméti helyzet
akuttá vált. Ruszt Józsefnek és a színház tíz
vezető színészének távozása után a
katasztrofálisan meggyöngült s a
máshonnan szerződtetett színészekkel is
csupán kiegészített, de nem épített társulat
élére öt rendező (Beke Sándor, Illés István,
Sándor János, Szőke István, Tömöry Péter)
s közöttük három volt fő-rendező került. A
rendezői kar azonban semmilyen
szempontból sem tudott közös nevezőre
kerülni. Sem Beke Sándor, sem Szőke
István - mint a színház meg-bízott, illetve
kinevezett művészi irányítói - nem tudtak
úrrá lenni a belső bajokon, nem tudtak
koncepciót adni a színháznak. Sőt,
vezetésük alatt egyre súlyosbodott a
színház helyzete, szétzilálódott a társulat, s
ami a legszomorúbb: elpártolt tőlük a
közönség.

Az 1981-82-es szezon után fordulat
következett be a színház életében. A
színház működéséért felelős szervek - látva
az intézmény súlyos helyzetét - új
igazgatót neveztek kí Komáromy Attila

Vörösmarty Mihály-Görgey Gábor-
Darvas Ferenc: Handabasa, avagy A fátyol

titkai (Tömöry Péter),
Szigligeti Ede-Orbán György: Liliom-

(Beke Sándor);
a Kelemen László Színpadon:

Czakó Gábor: Karcsi (Balázs Ádám m.
v.),

C. Confortes: Maraton (Tömöry Péter);
a gyerekeknek:

Jékely Zoltán-Kocsár Miklós: Mátyás
király juhásza (Konter László m. v.).

A tíz előadásból hat magyar szerző
műve, ez az arány alighanem egyedül-álló
volt az évadban. Irodalmi, gondola-ti,
tartalmi szempontokból még a kifejezetten
szórakoztatónak szánt zenés darabok
kiválasztásában is az igényesség
érvényesült.

Az előadások azonban többnyire el-
maradtak a darabok nyújtotta lehetőségek
mögött. Ennek részben az volt az oka, hogy
a feladatok meglehetősen aránytalanul
oszlottak meg. Míg Szőnyi G. Sándor csak
egyet rendezett, addig Beke kettőt, Tömöry
hármat, s négy elő-adáshoz vendégrendezőt
kellett hívni. Bár a vendégek közül A. G.
Novikov már nem először dolgozott
Kecskeméten - a hazai színházi látásmódtól
elütő, erős elképzelése éreztette is jótékony
hatását, és három egyfelvonásosa az évad
egyik legeredetibb stílusú és hatású
előadása lett -, valamint Málnay Levente
biztos ízlésű, szakmailag megbízható zenés
játéka sem okozott csalódást, a ven-
dégrendezők egy labilis társulat esetében
csak kényszermegoldást jelenthetnek. Egy
ilyen társulat számára mindennél fontosabb
lenne az egységes szellemet sugárzó saját
művészi vezetés hatása. Ám ez a hatás csak
részben érvényesülhetett, mivel a három
rendező más-más művészi elveket vall, s
más-más művészi gyakorlatot követ, s ezek
egyeztetése ebben a szezonban elmaradt.

De a színészek felkészültségében ta-
pasztalható hiányosságok, a társulat fel-
építéséből adódó szereposztásbeli komp-
romisszumok is nagymértékben meg-
szabták az előadások művészi színvonalát.

Mindazonáltal a közönség kíváncsi volt
az új vezetésű színházra, annak meg-
hirdetett programjára. Az előadások leg-
többje jó házakkal ment, s ami egy vidéki
színház közönségvonzását a legjobban
jellemezheti: nemcsak bérleti előadásokat
tartottak az egyes darabokból. Az sej thető
volt, hogy a Charley nénje vonzza

személyében, s megerősítették az egy éve
ott tevékenykedő művészeti vezetőt,
Szőnyi G. Sándort. Ezzel egyidőben le-
csökkent a rendezői kar létszáma, csupán
Beke és Tömöry (mint vezető rendező)
maradt a színháznál. Az új vezetők
megbízatása hosszú távra szólt, belátva,
hogy egy mélyponton lévő művészeti in-
tézmény megújítása és felfuttatása, a kö-
zönség visszahódítása nem megy egyik
napról a másikra. A színház vezetői előtt
az első évadra két feladat állt: visszahó-
dítani a közönséget és megnyugtatni a
színházon belüli vészesen megbolygatott
kedélyeket, biztosítani a nyugodt művészi
munka feltételeit. Ennek meg-felelően
állították össze a programot, amelyben
jelentős hányadot képviseltek a
közönségvonzó szórakoztató darabok is.
Ebben az évadban nem tűzhették ki maguk
elé azt a célt, hogy művészi eredményeik
tekintetében felzárkózzanak az ország
jelentős színházai közé; ehhez a rendezői
kar kiegészítésére, felfrissítésére éppen
úgy szükség lett volna, mint a terv-szerű
társulatépítésre, egy olyan közösség
létrehozására, amely többé-kevésbé
egyetért a művészi célokban s azonos
szemléletet képvisel az alkotó munkában.
De ez csak a további szezonok feladata
lehetett volna. A szakmai tisztesség és
odaadás, a gondolati tisztaság és a .mű-
vészi ízlés követelményei szabták meg
szándékukban előadásaikat.

De mi valósult, valósulhatott meg az el-
képzelésekből? Tíz bemutatót tartottak:

Katona József: Bánk bán (rendező:
Szőnyi G. Sándor),

Páskándi Géza: Vendégség (Beke Sán-
dor),

Shakespeare: Szentivánéji álom (Tömöry
Péter),

Csehov-Majakovszkij-Ilf-Petrov: La-
kodalmak (A. G. Novikov m. v.),

B. Thomas-Aldobolyi Nagy György:
Charley nénje (Málnay Levente),



a közönséget, de nemcsak e habkönnyű
zenés játékból kellett szépszámú bérlet-
szünetes előadást tartaniuk. A Charley
nénjéhez hasonlóan például a Bánk bánból
is a bérletes előadásokkal közel azonos
volt a bérleten kívüliek száma.

A színház folytatta a Kelemen László
Színpadon már évekkel ezelőtt elkezdett s
még a Katona József Színház nehéz
éveiben is koncepciózusan és sikeresen
folyó kísérleti munkáját. Gondoljunk
vissza a hazai és a határainkon tál élő ma-
gyar írók bemutatóira, a legutóbbi évekből
például Tolnai Ottó: Végeladására, Csiki

László: A Nagypapa látni akar benneteketjére,
Zám Tibor: Pokoljárására vagy Różewicz
Fehér karácsonyának évekig futó előadására,
s ezekhez csatlakoztak az idei premierek.
Ezek az előadások kivétel nélkül azt
igazolták, hogy a társulatban jelentős
alkotóenergiák szunnyadnak, s ezek a
vállalkozások egyszerre szolgálják az élő
magyar irodalom és a színház
egymásratalálását a színészi-rendezői
útkeresést és egy értő , fiatal közönség és a
színház kapcsolatának erősítését.

A társulatépítő, alapozó évad közepén
azonban minden előzmény nélkül bekö-
vetkezett Jancsó Miklósnak, Hernádi
Gyulának és Gyurkó Lászlónak mint a
színház új művészeti vezető inek kineve-
zése. S ez ismét felbolvdította a lassan
megnyugodni kész művészeket. Hiszen
előzetesen semmiféle hivatalos vagy nem
hivatalos jele nem volt annak, hogy a
színház irányító és ellenőrző szervei elé-
gedetlenek lettek volna az intézmény elé
kitűzött feladatok időarányos teljesítésé-
vel, sem annak, hogy a jelenlegi vezető-
garnitúrát egy féléves munka után alkal-
matlannak találták volna a feladatok táv-
lati megoldására. Így ez a vezetőség-váltás
érthetetlen, lebonyolításában a szokásos
formaságokat jórészt nélkülöző, az
embereket sértő lépésként hatott, amelyet
a sokat próbált színészek érthetően némi
aggodalommal fogadtak, s egyik pillanatról
a másikra ismét a bizonytalanság kínos és
alkotást gátló állapotába kerültek. Az
eredmény: a társulat szét-szóródott.

A szívós, türelmes építő-alakító munka
helyett a gyökeres változtatás politikája
került előtérbe. Ez persze önmagában nem
baj, csak legfeljebb növeli a minden új
színházi vállalkozással amúgy is együtt járó
kockázat nagyságát. A tény tény marad: a
kecskeméti Katona József Szín-ház
életében lezárult egy sok viszontagsággal
teli rövid korszak, s elkezdődik

egy új. S hogy ez milyen eredményeket és
kudarcokat hoz, milyen hosszan tart,
milyen viharokat kavar a közönségben és
a szakmában, felrázza-e a színházi köz-
életet vagy erőn helyi és időleges kihatása
lesz, mindezt a jövő tisztázza. De ezeket
a kérdéseket is csak az összefüggések és a
folyamatok tükrében lehet majd eldönteni
és megítélni.

Ilyen körülmények között nehéz
helyzetbe kerül az, aki a színház elmúlt
évadjának részletes értékelésére
vállalkozik. I liszen egyrészt a második
évadfél mű-vészi teljesítményét alapjaiban
határozta meg a színház körüli bizonyta lan

légkör, másrészt ugyanaz az előadás
némileg másképp értékelődik, ha egy
folyamat kezdeti állapotát jellemzi, s
másképp, ha egy lezárt szakasz részeként
kell tekin-

teni. Azaz nehéz elvonatkoztatni azoktól
a külső-belső tényezőktől , amelyek be-
folyásolták a produkciók létrejöttét. Ám
ha a színház művészeinek munkáját, erő-
feszítéseit megbecsüljük, függetleníteni
kell magunkat a szubjektív tényezőktő l,
és úgy kell értékelni teljesítményüket,
szándékaikat és e szándékok megvalósu-
lását, ahogy minden más színház eseté-
ben is eljárnánk.

A kecskeméti Katona József Színház
bemutatóit három kategóriába sorolhat-
juk: a műsor eszmei tartalmát leginkább
meghatározó drámák, a zenés darabok és
a stúdióbemutatók kategóriájába.

Jelképesnek is tekinthető, hogy az
évadot a névadó Katona József Bánk

bánjával kezdte a színház. Az előadásról
részletes elemzés jelent meg lapunk 1982.
decemberi számában, s a rendező, Szőnyi
G. Sándor expozéját is közöltük 1983
májusában. Ezúttal csak arra szeretnénk a
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figyelmet felhívni, hogy a rendező mű-
megközelítése sok szempontból újszerű
volt, a szereplők közötti kapcsolatokat -
nem minden színházi előzmény nélkül -
úgy értelmezte, hogy ne csak a dráma
politikai-társadalmi tartalma, de a pszi-
chológiailag árnyalt magánéleti rétegei is
kibontakozzanak, s ezáltal a történelmi
dráma érvényessége kiterjedjen, mondan-
dója ma is élő és igaz legyen. Ez a meg-
közelítés egy rendkívül érzékeny, ki-
egyensúlyozott viszonyrendszert feltéte-
lez, melynek alapja mindenekelőtt a célt
legjobban szolgáló, pontos szereposztás.
A kecskeméti Bánk bán szereposztása
azonban több ponton nem a rendezői
elképzelést szolgálta. Maradéktalanul
megfelelt Borbáth Ottília (Gertrudis),
Szélyes Imre (Petur) és M. Horváth Jó-
zsef (Tiborc), de elmaradt a várakozástól
Koncz Gábor a címszerepben, Vitéz
László (Ottó), Kiss Jenő (Biberach) és
Molnár Ildikó (Melinda). A főbb szere-
pek alakítóinak teljesítményén is le le-
hetett mérni, de különösen a kisebb
szerepeket játszóknál volt zavaró az,
hogy ahány színész, annyiféle stílusban
játszik, s ezt a sokféleséget a rendező egy
előadás munkálatai során nem tudta -
nem tudhatta egységes keretbe fogni.

Az évad másik jelentős magyar bemu-
tatója Páskándi Géza Vendégsége volt,
amely alighanem a szerző legjelentősebb
drámája. Beke Sándor egy műsorrendi
kényszerhelyzet miatt viszonylag rövid
idő alatt állította színpadra a művet, de az
előadás egyenetlenségei és megoldat-
lanságai nem az időszűkéből, hanem
részben koncepcionális, részben ismét
szereposztási problémákból adódtak. A

rendező hangsúlyozottan olyan kamara-
darabnak játszatta a darabot, amelyben
Dávid Ferenc és Socino kapcsolatának
kibontásán van a hangsúly, s e kapcsolat-
ban is a főszerep Socinóé, az áruló értel-
miségié. Ez némiképpen a dráma áthan-
golását jelenti, hiszen a Páskándi-mű
elsősorban Dávid Ferenc s az őt elveszej-
teni akaró hatalom közötti konfliktusra
épül, s e konfliktusban csupán a hatalom
egyik eszköze Socino, akárcsak a
szolgáló, Mária. Am a kecskeméti előadás
középpontjába az a Socino kerül, aki a
rendezői szándék szerint azt példázza,
hogy aki idegen földön kénytelen élni, az
menthetetlenül árulóvá válik.

Ennek a motívumnak ilyen mértékű
felerősítése a mű dramaturgiai rendsze-
réből nem következik, és igazságtartalma
is megkérdőjelezhető. Az előadás
kamarajellegét szolgálta a csaknem az
egész színpadot betöltő díszlet. A játéktér
a nyers fából készült impozáns építmény
elé, az előszínpadra szűkült. Szintén a
kamaradarabbá alakítást segítette elő a
szereposztás. A hatalom kép-viselőjének,
Blandrata Györgynek a súlytalansága,
illetve Mária szerepében a kurvoid
vonások túlhangsúlyoztatása eleve
kétszereplőssé egyszerűsítette a négy-
pólusú játékot. A két főszerepet Fekete
Tibor és Szélyes Imre játszotta. Fekete
Tibort a rendező végig fortissimóban
beszéltette, ezáltal a színész minden tu-
dása és igyekezete ellenére is Dávid Fe-
renc figurájának hitele és igazsága gyen-
gébb lett, mint az árnyaltabb, sokszínűbb,
erőteljesebb eszközöket használó Szélyes
Imre Socinójáé.

Nem kis leckét jelentett a társulatnak

a Lakodalmak című összeállítás. A ven-
dégrendező, A. G. Novikov, a szimfero-
poli Krími Akadémiai Orosz Színház
igazgatója olyan követelményeket tá-
masztott a színészekkel szemben, ame-
lyeknek nem mindenki volt képes eleget
tenni. Az összeállításban Csehov Lako-
dalom című egyfelvonásosa, Majakovszkij
Poloskájának három jelenetéből mon-
tírozott s Vörös menyegző címmel játszott
részlete, valamint Ilf-Petrov Heves érelem
című vaudeville-je szerepelt. A három mű
közös vonása: különböző ki-tűnően
jellemzett figura segítségével görbe
tükörben mutatják meg a házasság kiürült
formasággá váló ceremóniáit. A rendező
úgy állította színpadra a darabokat, hogy
éreztette azok egymástól igencsak eltérő
saját stílusát, ugyanakkor az előadás
egésze egységes hatású lett. Ennek
érdekében a Csehov- és az Ilf-Petrov-
művek játékmódját kicsit a Majakovszkij-
montázséhoz közelítette. (Ez a Lakodalmat
egy kissé szokatlan hangvételűvé tette.)
Ugyanabban a csiricsáré díszletben,
ugyanazokkal a megkoreografált,
szertartásos szokásokkal elevenítette meg
a különböző lakodalmakat a rendező, a
figurákat széles mozdulatokkal, túlzó
gesztusokkal, enyhén elrajzolt-nak
ábrázoltatta. A színészek egy része nincs
ehhez a módszerhez hozzászokva, s a
pontosan végrehajtott feladat mögött nem
minden esetben érződött a színészi
fedezet.

A Novikov megkívánta játékstílus
kitűnően alkalmas arra, hogy a vad ko-
média egyszer csak átbillenjen tragédiába:
a végletekig kifigurázott emberről
kiderüljön, hogy kisszerűen szánalmas,
sajnálni való és kiszolgáltatott. De a tra-
gikum felvillanását elnyomja a harsány
komédiázás, s egy pillanatra sem válik
szentimentálissá a játék. Ám ha ennek a
stílusnak csupán a külsődleges eszközeit
tudja egy színész elsajátítani, akkor a
borotvaélen egyensúlyozó játék hol a
melodráma, hol a kabaréhumor irányába
billen ki. Ennek veszélye a kecskeméti
előadás nem egy színészénél fennállt, de
az előadás egésze a pillanatnyi megol-
datlanságokat kiegyenlítette. A Lakodalmak
nézője a helyenkénti hiányosságok
ellenére is az évad egyik legjobb s
provokálóan stílust újító előadását láthatta.

Nem kevésbé provokáló előadássá si-
került a Szentivánéji álom. Ám ezúttal nem
egy átgondolt stílusújításról volt szó,
hanem egy következetlen koncepció nézőt
bosszantó következményeiről.

Lamanda László, Szélyes Imre és Kiss Jenő a Maratonban (kecskeméti Katona József Színház)



Úgy tűnt, mintha a színházat ért megráz-
kódtatás, amely jórészt éppen a darab
próbaidejére esett, szétzilálta volna a
rendezői elképzelést, az előadás felépíté-
sét. Az kiderült, hogy minden szerepről,
illetve szereppárosról a rendezőnek, a
színészeknek az eddigi értelmezésekhez
képest nem egyszer új vonásokkal gaz-
dagított elképzelésük van, de ezek a
képtöredékek nem álltak össze egységes
tablóvá. Elképzelhető, hogy Puck nem-
csak tündér, de ördögfióka is, hogy Oberon
minden élőt kéjesen szeret, hogy Theseus
kisszerű, akarnok ifjonc és így tovább, de
ha ezek a tulajdonságok csak mint
kuriózumok élnek, és nem válnak egy
előadás szerves összetevőivé, akkor
csupán ötletforgácsokról beszélhetünk.
Ami a figurák értelmezésében tetten ér-
hető, az érvényes a szituációk elemzésére
éppen úgy, mint a tér kialakítására és a
látvány tervezésére is: a részletek nem
alkottak egységet.

Az előadásnak két viszonylag jól meg-
oldott vonulata volt: a szerelmesek haj-
szája és a mesteremberek jelenetei. Ezek a
pergő, sok mozgásos, egészséges humorral
teli részletek mutatják, hogy a
produkcióban benne volt egy letisztultabb,
kiérleltebb előadás ígérete. Az elő-adást -
még ezekben a jelenetekben is - egyfajta
erőltetett túlhajtottság jellemez-te. S ez
nem először tapasztalható Tömöry Péter
rendezéseiben. Minden gesztus,
megszólalás valamivel erősebb, valamivel
több, mint amit a szituáció vagy a figura
természete indokolna, s ettől az egész
előadásból erőszakos forszírozottság su-
gárzik. Gyökerében ez a műmegközelítés
rokon azzal, amit Novikovnál tapasztal-
tunk, ám a túlzásokra épülő játékban
különösen fontos az arányok kérdése. A
Szentivánéji álomban az arányokkal volt a
legnagyobb baj. Mindenből több volt, mint
amit a néző és a darab elviselt volna. A
színészek közül a Puckot játszó Csák
Zsuzsa és Zuboly szerepében Balogh
Tamás találta el leginkább az arányokat, az
ő alakításuk körvonalazta azt, amilyen
lehetett volna az előadás, ha ideálisabb
szereposztásban, átgondoltabb
értelmezésben, következetesebben vitték
volna színre Shakespeare vígjátékát.

A zenés darabok közül a Charley nénje
egyértelműen és bevallottan a könnyed,
kikapcsolódást nyújtó szórakoztatást
szolgálta. Málnay Levente a nem túl nagy
igényű darabot a műfaj konvencióit
tiszteletben tartva, ízléssel és rutinnal
állította színpadra. Az előadás éltető ereje
a női szerepet is játszó M. Horváth

ózsef volt, aki az évek során kitűnő ko-
mikussá vált. Elkerülte a szerepéből
adódó, túlzásokra csábító lehetőségeket,
és triviális humorforrásokat is felhasz-
nálva mindvégig a jó ízlés határain belül
maradt.

A másik két zenés darab egy műfaji
problémát vet fel. Elterjedt nézet szerint a
mai közönség a tizenkilencedik századi
magyar és nem magyar vígjátékokat csak
zenés játékká hígítva képes befogadni. E
mögött a nézőt is egy kicsit lenéző
vélekedés mögött rendezői kényelmesség
és bizalmatlanság húzódik meg. A
színházak nem bíznak a régi
szövegekben, s úgy vélik, hogy a vígjá-
tékok szabhatók és alakíthatók, zenével
habosíthatók fel, s ezáltal a száz évvel
ezelőtti művek mai tartalmúak lesznek.
(A tragédiák esetében erre a módszerre
nemigen akad példa!) Az eredmény
azonban nem igazolja ezt a véleményt.
Kecskeméten Vörösmarty Mihály: 71 fá-
tyo l t i tkai t (Görgey Gábor átírásában) és
Szigligeti Ede Li l io mújá t mutatták be -
mai zenével. Egyik esetben sem győzött
meg az előadás az átdolgozás és megze-
nésítés szükségességéről. Mindenekelőtt
azért, mert a zenei anyag mindkét eset-
ben méltatlan az írói műhöz. Ez külö-
nösen a Liliomfinál kirívó, ráadásul ezt a
darabot a zenei betétek valósággal szét-
szabdalják.

A Handabasát Tömöry Péter rendezte,

Bajza Viktória, Kováts Adél és Flórián Antal a Szentivánéji álomban (kecskeméti Katona József
Színház) (Karáth Imre felv.)

s erre az előadásra is jellemző a színházi
eszközök túlhajtása. Am itt ezek az esz-
közök inkább a helyükön vannak, mint a

Szentivánéji álomban. A figurák elrajzoltak,
már-már karikatúrák. A mozgás ezúttal is
megkoreografált, mindenkinek sajátos
mozgás- és beszédkaraktere van. A
színészek fegyelmezetten, a szigorú
szerepkereteket improvizációkkal ki-töltve
játszanak. Különösen Csák Zsuzsa a
szolgálólány szerepében érzett rá az
előadás stílusára, kitűnően táncol, éne-kel,
játszik.

A Li l io mf i t Beke Sándor vitte színre.
Nemcsak a darab alaptörténetét játszották
el, hanem hangsúlyossá tették a mű
keletkezési idejére vonatkozó utalásokat
is. Vándorkomédiásként ismerjük meg a
két főszereplőt, amint kétkerekű kor-
déjukat húzzák-vonják, majd az előadás
végén a kibővült trupp kordéra száll, s úgy
hagyja el a színpadot. A második felvonás
elején - kissé didaktikusan - felvillan a
szabadságharcot követő idők jelzése: öreg
férfiak Kossuth-nótát, a fiatalabbak
divatos dalocskát énekelve acsarkodnak
egymásra. Az előadás díszlete és játéktere
kissé zavaró: a jelzett ablakok, ajtók, falak
úgy vannak elhelyezve a színpadra épített
dobogón, hogy a kint és bent viszonya
összekeveredik. Például az első
felvonásban az eredeti-leg az utcára néző
ablakok a színpad mélyén a szobába
nyílnak stb. A darab



cselekményét nemcsak a zenei betétek
tördelik szét, a rendező szcenikai esz-
közökkel is erősíti a zenés és a prózai
részek ellentétét. A zenei számoknál egy
biedermeier horgolásra emlékeztető tüll-
függönyt eresztenek le, emögött éneklik a
dalokat a szereplők, miközben megáll az
élet a színpadon, és megváltozik a vi-
lágítás is. A színészek közül kiemelkedik a
komikus szerepkörben most bemutatkozó
Szélyes Imre Szellemfi szerepében.

A gyerekeknek Jékely Zoltán mesejá-
tékát, a Mátyás király juhászát mutatta be
a színház, meglehetősen hevenyészett
előadásban. A darabnak - különösen a
zenés változatnak - igen sok dramaturgiai
gyengéje van, s ezeket a vendégrendező,
Konter László még fel is erősítette. A
gépzene, a csúnya díszlet és jelmezek, a
rutinra hagyatkozó színészi játék nem
tudott élményt szerezni a gyerekeknek.

A Kelemen László Színpadon Czakó
Gábor Karcsi című hosszú ideig asztalfi-
ókban heverő sulikomédiáját játszották, a
rendezést Balázs Ádám jegyezte. Az
előadásról a SZÍNHÁZ 1983. júliusi
számában írtunk. A darab is, az előadás
is, minden kócossága ellenére, figyelem-
reméltó, s a kecskeméti színházé az ér-
dem, hogy vállalkozott a darab bemuta-
tására, megismertetésére.

A másik bemutató Claude Confortes
világot bejárt darabja, a Maraton volt_ A
hatásos és látványos előadásra alkalmat
adó darab a prágai Činoherni klub mű-
során éppúgy szerepelt, mint Peter Brook
előadásai között. Egy maratoni verseny
három résztvevőjéről szól, akik a gyilkos
futás közben felidézik életüket. Ám a
szerző nem elégedett meg ezzel a
sztorival, darabját paraboladrámává tá-
gította, s a három versenyző életéről
szólva az emberiség sorskérdéseiről, pél-

dául a háborúról, a lét s nemlét problé-
májáról is szeretne beszélni. Ám a mű
alapszituációja nem bírja el ezt a kitágí-
tást, a versenyzőkről keményen megfo-
galmazott és átélhető szituációk meg az
általános moralizálásba csapó epizódok
váltogatják egymást, két különálló rétegre
esik szét a darab. Ezt a két réteget egy
harmadik van hivatva összefogni, s
egyben ellenpontozni, a modern civili-
záció kísérőjelenségeinek, a reklámnak és
a futást, a futókat is árukká tevő üzleti
világnak a rétege. Az előadás kihasználja
a darab minden lehetőségét, ám a szer-
kesztésből adódó ellentmondásokat a
rendező, Tömöry Péter sem tudta teljesen
kiküszöbölni. Az előadás legnagyobb
erénye az, hogy öt egyenrangúan jó ala-
kításra adott lehetőséget. Lamanda Lász-
ló, Kiss Jenő és Szélyes Imre fizikai tel-
jesítménye is lenyűgöző -- végigfutják az
előadást -, de a futás közben vagy azt
megszakítva felidézett epizódokban is
kitűnő megoldásaik vannak. Csák Zsuzsa
és Szakál Zoltán a reklámfigurák szerepé-
ben egy másfajta világról adnak hiteles
képet.

A kecskeméti színház elmúlt évadját ösz-
szegezve kijelenthetjük, hogy egy vál-
ságból kikecmergő, kezdeti lépéseit
megtévő színházi társulat ígéretes kez-
deményezésekkel, eredményes bemuta-
tókkal és csak részben sikerült előadá-
sokkal egyaránt utat talált közönségéhez,
amely bizalmat szavazott az együttesnek.
A színház programja igényességben
semmivel sem marad el más
színházakétól s egészében a művészi
eredményeik is a legtöbb vidéki
színházéhoz hasonlóak.

SZÁNTÓ JUDIT

Kegyetlen játék

A Római karnevál Vácott

A Római karnevál 1982-es - félbemaradt -
előkészületeiről írván a Pest megyei
Hírlap kritikusa ősbemutatót emlegetett.
Azóta eltelt egy év, a bemutatóra végre sor
került, de a kritikust még mindig nem
világosította fel senki: ismét a mű
ősbemutatóját ünnepelte. Új Bátori és új
Margitka született ekképp: Hubay Miklós,
akinek nevét eszerint hiába hirdették
1967-ben az egri plakátok és Kovács
Mária, aki a szemtanúk szerint ki-válóan
alakította a főszerepet. íme a darab
elevenségének egyik rugója: a hidegre tett,
közönyből vagy hanyagságból feledésbe
merült teljesítmények sorsának örök
aktualitása.

A Római karnevál amúgy is modellsze-
rűen sűríti Hubay Miklós dramaturgiájá-
nak számos lényeges kérdését; mindazt,
ami munkásságát drámaírásunkban je-
lentékennyé, sőt egyedülállóvá avatja, s
azt is, amitől legjobban elgondolt drá-
máinak egy tekintélyes része - a minta-
szerű egyfelvonásosokra ez nem vonat-
kozik -- az út egy szakaszán megbicsaklik.
Kellemes és kevésre kötelező köz-hely azt
mondani, hogy Hubay egyike fél kézen is
megszámlálható főfoglalkozású
drámaíróinknak. Ez a közhely bizonyos
áldozatosságot, hősi vállalást implikál az
író részéről, holott egyszerűen alkati
adottságról van szó: Hubay nem tud
másban, mint színházban gondolkodni;
minden darabjában a színházból indul cl
és a színházba tér vissza. Drámái mű-
fajilag soha nem másodlagosak, nemcsak
azért, mert se nem epikusak, se nem lí-
raiak, hanem elsőrendűen színházra kép-
zelt, a dráma ősi törvényeit alkalmazó
alkotások, de azért is, mert soha nem
keltik azt a benyomást, hogy a napi
valóság egy jelenségét-problémáját fo-
galmazzák színpadra, akár drámai for-
máért kiált az, akár nem. Hubay előtt
mindig egy színházi kép lebeg, valamely
örök emberi konfliktusnak egy-egy korra
lazán és levegősen átfogalmazott meta-
forikus sűrítménye. Hubay Miklós
közéleti tevékenységétől függetlenül --
mint drámaíró elsősorban a színháznak
van elkötelezve, amely bár reprezentatív
vonulatait tekintve mindig is a haladás

Réti Erika és Kiss Jenő a Liliomfiban (kecskeméti Katona József Színház) (Karáth Imre felv.)


