
játékszín
emlékszem. Lehet persze, hogy ez, ha
egyet-egyet nem is emel ki közülük, az
egész szempontjából éppenhogy dicsére-
tes.

A Stílusgyakorlat bravúros adaptáció -
azt hiszem, aki látta, nem vonhatja
kétségbe. Sokkal több, mint fordítás.
Meggyőződésem, hogy a fordító mellett
jelentős része van benne Salamon Suba
Lászlónak, a rendezőnek, valamint a köz-
reműködő színészeknek; így a legjobb-nak
azt látnám, ha ez a különdíj ne-kik
ötüknek jutna.

ZAPPE LÁSZLÓ

Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: Kiss Irén:
Csontváry
A legjobb előadás: Shakespeare: Ahogy
tetszik (Katona József Színház, rendezte:
Székely Gábor)
A legjobb női alakítás: Gobbi Hilda (A szent
család, Katona József Színház) A legjobb

férfialakítás: Blaskó Péter (Peer Gynt,
Miskolc)
A legjobb női mellékszereplő: Csonka Ibolya
(A Manó, Katona József Színház) A legjobb

férfi mellékszereplő : Őze Lajos (Volpone,
Várszínház)
A legjobb díszlet: Szikora János (Agónia,
Miskolc)
A legjobb jelmez: Szegő György (Kegyenc,
Kaposvár)
Különdíj: Szakácsi Sándor (Csontváry,
Vígszínház)

Az évad folyamán a szó szoros értel-
mében vehető magyar drámát valójában
egyet sem láttam. Kiss Irén Csontváryja is
inkább csak alkalom Szakácsi Sándor-nak,
hogy drámává alakítsa az őrült zseni
jeleneteit. Szakácsi teljesítménye viszont
éppen ezért több, mint alakítás - ezt
fejezhetné ki a különdíj. Az elő-adások
közül egyébként az Ahogy tetszik számomra
azért volt kiemelkedő, mert úgy éreztem,
csaknem sikerült megtalálnia a
shakespeare-i teljességnek korunk-hoz
hangolt változatát, szinte benne van az
egész emberi élet.

Mellette jelentősnek éreztem még a
Peer Gyntöt, Csiszár Imre rendezésé-ben, a
Szikora János rendezte Agóniát és a
Babarczy László rendezte Kegyencet. És
feltétlen meg kell említenem a Mindenkit
megnyúzunkat, amely Szőke István
rendezői bravúrja.

A színészi díjakat tulajdonképpen ki
lehetne osztani a Katona József Szín-ház
tagjai körében, annyira kiemelkedik

jelenleg ez a társulat. De éppen ezért
borzasztó nehéz is bárkit kiemelni például
egy olyan bravúrosan egyenletesen meg-
oldott előadásból, mint a Hazatérét
(függetlenül attól, hogy a darab nem éppen
kedvemre való). Gobbi Hilda elemi erővel
megoldott főszerepe A szent családban
viszont akkor is kiemelkedő, ha mellette
számos remek epizódot lát-hatunk. A
fontos női szerepalakítások közül
egyébként számomra még igen
erőteljesnek tetszett Tímár Éva játéka az
Agóniában; és Udvaros Dorottya az Ahogy
tetszikben valószerűtlenül finom
árnyalatokat tudott ismét éreztetni. Blaskó
Péter Peer Gyntje nagyformátumú kísérlet
az elemi létproblémák korszerű
megfogalmazására. De remek produkció
volt Bán János Vonó Ignáca is és Gelley
Kornél játéka a Doktor Burke különös
délutánjában. Az epizódalakítások közül
minden bizonnyal kiemelkedik Őze Lajos
Corbacciója, minthogy semmi köze az
előadáshoz, amelyben szerepel. Ami
azonban akkor lenne hiba, ha egy
erőteljes, egységes előadásból lógna ki. Ő
azonban egy teljesen koncepciótlan, már-
már rendezetlen előadásból emelkedik ki
hátborzongató magaslatra. Jó férfi
epizódalakításokban egyébként nem volt
hiány, legalábbis ha epizódnak tekintjük
például Szacsvay László és Benedek
Miklós szerepét az Ahogy tetszikben, vagy
Mihályi Győző játékát a Szeget szeggelben.
Őzéé mellett azonban a legigazibb
epizódalakítást Nemcsák Károlytól láttam
Zalaegerszegen, a Lakat alá a
lányokkalban.

E számunk szerzői:

BÁNYAI GÁBOR, a Filmkultúra munka-
társa

BERKES ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

CSERJE ZSUZSA, a Népszínház drama-
turgja

ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

FORRAY KATALIN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

GYURKOVICS TIBOR író
KŐHÁTI ZSOLT újságíró, a Filmkultúra

főszerkesztője
RÓNA KATALIN újságíró, a Film Szín-
ház Muzsika munkatársa SCHULCZ
KATALIN tanár

TATÁR ESZTER, a Nemzeti Színház ren-
dezője

VASS ZSUZSA egyetemi hallgató
VINKÓ JÓZSEF, a Vidám Színpad drama-

turgja
VÉGEL LÁSZLÓ író

BÁNYAI GÁBOR

A Városligeti Nagy
Világszínház

Huszonöt éves a Körszínház. Majd húsz
éve nézem. Tíz éve kritikákat, néha
összefoglalókat is írok róla. Jubilálunk
tehát. Nem könnyű ünnep.

Mint minden mániákus makacs embert,
Kazimir Károlyt is ugyanazért szokás
szidni, amiért dicsérni. Mert színházának
egyik legnagyobb érdeme, hogy negyed-
század alatt elképesztő irodalmi bolyon-
gásokra vállalkozott; bemutatott bemu-
tathatatlan színdarabokat és nem-darabo-
kat; teremtett egy cirkuszi látványosságú
varieté-misztériumot, általános huma-
nizmussal és pesties kiszólásokkal tarkí-
tottat. Négyszögesítette a kört. És szín-
házának legnagyobb hibája, hogy sokszor
inkább ismeretterjesztő, felfedező,
mintsem eredményt, gondolatot felmutató;
nem játszik igazi színdarabokat, varietét
teremt színház helyett. Négy-szögesíti a
kört. Nagy bajban lennénk, ha Kazimir
mást kezdene csinálni.

Hány út az a három?

Valójában csak egy. Az aszinkron útja.
Ugyanis Kazimir színháza születésétől
fogva aszinkronban van a magyar színházi
fejlődéssel. Csak épp eddigi - durván
számítva - három periódusában ez hol
lépéselőnyt, hol lépéshátrányt jelentett.

Lépéselőnnyel kezdődött. Huszonöt éve,
amikor a magyar színház legbelterjesebb
korszakát élte, Kazimir újra fel-fedezte a
klasszikusokat, a világirodalmat, az
Antigonét, az Iphigeneiát, az Oidipuszt és az
Amphytriont. És nem-csak a drámákat,
hanem a hozzájuk kapcsolódó európai
színjátszási hagyományokat is. Létrejött a
Körszínház, mely-ben nem a kör volt a
legérdekesebb. Nem a forma, hiszen annak
újszerűsége a hagyomány korszerű
értelmezéséből fakadt.

Néhány év alatt kiderült, hogy Kazimir
valóban továbblát a körön. Mire ha-
gyománnyá válhatott volna klasszikus
repertoárja, mire görögspecialistának
kiálthatták volna ki, elárulta igazi szán-
dékát. Létrehozott egy öntörvényű,



nagyléptékű rendezői színházat, melyben a
szónak volt a legnagyobb szerepe, de a
látvány is döntő jelentőségűvé vált. Nem
volt ez más út az első évekhez képest: de
út volt, nem pedig a célba érés boldog
tapiskolása. Igy megmaradt a Körszínház
lépéselőnye is. Programja követőkre
talált, eredményei integrálódtak. Érdemes
volt ebben a színházban alkotónak és
nézőnek lenni egyaránt. Az akkori
magyar színházi életben a II. Richárd, a
Troilus, a Cid, az Arturo Ui, A zalameai
bíró, a Mario és a varázsló, a Tigris és hiéna
előadása avantgarde színháznak
számított. Nem az irodalom-történeti
felfedezések, hanem a korszerű rendezői
és színészi szemlélet okán.

Rokonszenves, hogy Kazimir tovább
kutatott. Megint az út érdekelte a cél
helyett. Csak éppen ekkor, a Körszín-ház
első életszakaszának végén kezdett
feltűnni néhány árulkodó jel, az Isteni
Színjáték, a Kalevala és az Elveszett
paradicsom előadásaiban. Az tudniillik,
hogy Kazimir az istenkísértést, a saját
merész választását elegendő kihívásnak
érzi: alig marad energiája a rendezői
szemlélet kifejtésére - pedig avantgarde-
dá az tette. Az istenkísértés létrehoz egy
látványos sikert, a Kalevalát - de már
ebből is hiányzik a gondolati mag, hogy
aztán Miltonnal s főleg a Ramajanával
elkezdődjék a második periódus a szín-
ház életében. A színes, könnyen pukkadó
léggömbök korszaka.

Ez is aszinkron korszak a Körszín-ház
életében. De most már a lépéshátrány
szemszögéből. Míg a magyar szín-ház -
nem utolsósorban éppen Kazimir
útmutatása nyomán - megtette első
lépéseit a jó értelemben vett rendezői-
gondolati színház kialakításában, addig a
Körszínház - és legtöbbször a Thália, az
anyaszínház is - a kuriózumok fel-
kutatásának és felmutatásának ingová-
nyos területére tévedt. Elég tartósan.
Hangsúlyoznom kell: nem a választással
van vagy volt a baj. A Mario vagy a Tigris
és hiéna ugyanúgy maradhatott volna
kuriózum, mint a Csusingura. De

azokban még a gondolat volt a fontos, az
utóbbiakban már csak az egzotikum. Az
is érthető, hogy Kazimir minél több
stílust el akart sajátíttatni színészeivel, ki
akart lépni az európai beszűkültségből

világszínházi példák sokasága bizo-
nyítja e lépés fontosságát, korszerűségét.
Csak éppen Kazimir itt saját elvé-ről
mondott le: nem egy utat járt, nem új és
új utakat keresett mondandója
kifejtéséhez, hanem az utat célnak tette
meg. Es így a látszólagos korszerűség
lemaradást eredményezett.

Kazimir ekkor nem a maga életta-
pasztalatát, gyötrődéseit vetítette bele a
japán, az indiai vagy a török színházba,
nem annak eszközeivel akart bele-szólni
itthoni dolgainkba - csupán a honosítás
érdekes-érdektelen kísérletét játszotta
végig. És Kazimirtól ez nagyon kevés.
Vissza is ütött a játék: a színészek sem
gazdagodtak a megismert vagy
megismerni vélt stílusok nyomán - in-
kább fáradtakká, modorosakká váltak.
Unalmas kuriozitás gondolatok nélkül:
mélypont.

A hetvenhatos Petruska-előadással az-
tán mintha új korszak kezdődött volna a
Körszínház életében. Új korszak, mely
legalább annyira nem egységes, mint az
eddigi periódusok. De a skatulyázó szán-
dék mindannyiunkban él ... Látszólag
most is világirodalmi kalandozásait foly-
tatja Kazimir: de a kuriózumjátékokba
hol gyengébben, hol erősebben be-tör az
itt és most gondolatisága, a be-leszólás
igénye. Vagyis az az egyetlen rendező
elv, mely a színházat működtet-heti,
létezésének értelmet adhat, akármilyen
stílusról és műfajról legyen is szó.

Nem egyértelmű a Körszínháznak e
legutóbbi periódusa sem. Pontosabban:
egyenetlen a megvalósítás színvonala, bár
a szándék szerencsére mindig nyilván-
való. Kazimir most a legtöbbször ön-
magával kerül aszinkronba. Akár egy-egy
előadáson belül is. De ennek a harc-nak
legalább tétje van. Minimum annyi, hogy
a Körszínház újra része legyen a
gondolkodó magyar színháznak.

Bárki nem lehet Akárki

A Kalevala óta nem született a Körszín-
házban egyértelműen jó és nagyformá-
tumú előadás. De hat-hét éve végre újra
színház küszködik a Városligetben. A
rendező Kazimir birokra kelt az ötlet-
gyáros, mókamester, keletiszakértő Kazi-
mírral. A mérkőzések általában döntet-len
körüli eredménnyel zárulnak.

Mi lehet ennek az oka?
Lehet például a tehetetlenségi nyomaték.

Az elmúlt több mint egy évtized alatt
Kazimir olyan játékstílust, nyelvet
alakított ki, melyet az ő csapata álmából
fölkeltve is precízen beszél. Ezt a nyelvet
a színházat évről évre megtöltő közönség
is érti. A szakma, a kritika egy része
ugyan kárhoztatja, szidja - de végül is nem
nekik (nekünk) készülnek az előadások.
Mi késztesse tehát arra Kazimirt, hogy
alapvetően változtasson? Hiszen rengeteg
energiát fölemészt már önmagában is egy-
egy értékmentő választása, mondák és
eposzok, sosem játszott drámafolyamok
vagy épp a Biblia megmutatása.

Nem kívánok színháztörténeti fejtege-
tésekbe bocsátkozni most a tizenötödik
század angol Everyman, majd annak
szecessziós átköltése, a Jedermann kap-
csán. Mert igaz ugyan, hogy nem minden-
napi érdekességű a történet fejlődésme-
netét végigkísérni, elemezni Hofmann-
stahl misztériumának motívumait, leírá-
sokból és egykorú rendezői példányokból
feleleveníteni Reinhardt legendás berlini,
majd salzburgi rendezését, idéz-ni Moissi
alakítását - de Kazimir nem
dokumentumfilmet készített, hanem 1983-
ban, Magyarországon, a Városligeti Nagy
Világszínházban mutatta be az Akárkit.
Nyilván célja volt tehát vele.

Ez a cél - emlékezzünk: volt erre már
sokéves példa Kazimirnál - lehetne annyi
csak, hogy „íme, ismét bemutatunk egy
világirodalmi remekművet, ami hetven
éve nem volt magyar szín-padon", vagy
az, hogy „íme, mi misztériumjátékot is
tudunk játszani, a középkori moralitások
stílusában legalább annyira otthon
vagyunk, mint a szecessziós díszítésekben
és az aktuális kikacsintásokban". Aztán
lehetne az is a cél, hogy a divathullámnak
megfelelően a Körszínház se maradjon ki
a misztériumjátékok bemutatásából.

Az iménti ironikusnak tűnő célképze-
tekből sajnos igen sok van jelen az elő-
adásban. Mindjárt a szcenikai megvaló-
sításban. Szinte Gábor - ki tudja, miért - a
salzburgi dómot festette műanyagok-

Esztergályos Cecília és Kozák András az Akárkiben (Körszínház) (Iklády László felv.)



ra a Körszínházban. Tudom, hogy egy
moralitás természetes helyszíne a temp-
lombelső vagy külső; de ha nem ott
játsszák - nem kötelező, hiszen nem
színháztörténeti leckefölmondásról, nem
rekonstrukcióról van szó -, akkor miért
kell hamis imitációt teremteni ? Templom
illúzióját nem kelti a díszlet

monstruózussága viszont eltakarni
igyekszik a színházat magát. (A londoni
Nemzeti Színház két éve csodás passiójá-
tékot mutatott be: ők azt az előadást csakis
egy templomban játsszák, gyertyafénynél,
hogy a naturális illúzió megteremtődjék.
Ez több mint stílus kérdése.) Márk
Tivadar következetlen jelmezei is azt az
érzésünket erősítik, hogy nem egy gon-
dolat vezérli az előadást: a kacorkirály-
nak öltöztetett és maszkírozott Sátán, a
műtoprongyban megjelenő Adósjobbá-
gyok, a sok történelmi filmből levetett
kosztüm, a Mester szmokingja nemcsak
zavaró, nevetséges is. Hogy a Halál vagy a
Mammon jelképes öltözéke hogy kerül
ide, miközben a többi allegorikus figura -
merthogy mindegyik az ... -- az Operaház
kiselejtezett ruháiban feszeng?

Tovább erősíti rossz érzésünket a játék-
stílus. Moralitás és példázat helyett operai
jeleneteket látunk a zene meg-váltó
hatalma nélkül. Á figurák félúton vannak
a szimbólum és a jellem között.
Mindkettőből a legrosszabbat mutatják.
Amikor a költői szöveg szecessziós túl-
zásaival az allegória felé szárnyal, akkor
részletező, naturalista színészi játék el-
lenpontozza azt; míg például az Adós-
jobbágyok nagyon is naturalista megje-
lenése megszégyeníti a legrosszabb Bánk
bán-előadások jóltáplált, műöreg, műron-
gyos Tiborcait is. A színészek patron-
jaikból élnek: Bitskey Tibor hangos és
szemét meresztgető egérkirály a Dió-
törőből, Esztergályos Cecília gyöngyöző
kacajú rutinkurva az elmúlt évek elő-
adásaiból, Sütő Irén álöregasszony a
Hamupipőkéből, lncze József snájdig ivó-
cimbora és táncoskomikus, Drahota And-
rea olyan fád és lassú, hogy ilyen halált
kívánok magamnak, hogy egyszer eljöjjön
értem. De ismétlem: egyetlen színészt sem
lehet hibáztatni. Ők nagyon
következetesen játsszák azt az operai
stílust, amiben az Akárki előadatik.

Hogy az előadásnak mégiscsak alap-
vetőbb céljai vannak az imént tételezet-
teknél, azt Kazimir Akárki alakjának
megformálásával árulja el. Kozák András
mintha egy másik előadásból csöppenne
ide. Az ő alakításában Akárki gazdagsága
voltaképpen jelképes értel

mű. Nem anyagi jellegű a gazdagsága
elsősorban, bár látjuk, hogy vagyona
vagyont, pénze pénzt is jelent. De még-
sem ez különíti őt cl a többi embertől.
Inkább az életkedve, az életereje. Az a
vágya és képessége, hogy akar és tud jól
élni. Jobban, mint a többiek.

Kazimir és Kozák tiszta, pontos ér-
telmezésében - a szöveg megengedi ezt az
olvasatot - Akárki elnyeri rokonszen-
vünket, mert nem igazán harácsoló, nem
igazán bűnös. Bűne legföljebb annyi,
hogy szerencsésebb embertársainál - ná-
lunk -, jobban és teljesebben tud élni. Ez
persze rokonszenvet és ellenszenvet is
szülhet. Mindennapi életünkben inkább ez
utóbbit. Aki kiválik, aki tehetségesebb,
aki szerencsésebb - azt gyűlöl-ni illik.
Társadalmi mechanizmusunk legalábbis
így működik mind a mai napig. Kozák ezt
a kívülállást és felülállást, életigenlést
játssza cl. Az ő Akárkije szerencsétlenné
nem akkor válik, amikor elhagyják vélt
barátai, amikor eljön érte a halál: csak
akkor, amikor önként megtérne, amikor a
mechanizmus, az isteni gépezet bedarálja
őt is.

És ennek fényében most már különösen
dühítő az Akárki köré teremtett operai
világ. Mert érthető ugyan a szándék, de
visszájára fordul: ahelyett, hogy Akárki
másságát hangsúlyozná, az alapközeget
komolytalanítja cl. Kazimir azzal, hogy
saját varieté-cirkuszos patronjait
halmozza egymásra, nem engedi
érvényesülni a maga teljességében saját
mondandóját.

A kritikus szeretné megfejteni a fele-
másság okait, szeretné tudni, mitől bi-
csaklik meg Kazimir előadásainak kor-
szerű alapgondolata ? Nem tudom a meg-
fejtést. Csak gyanakszom arra, hogy van
ebben valami szándékosság: a rejtőzés
kényszere. Mintha Kazimir el akar-na
bújni a Városligeti Nagy Világszínház
meséje mögé. Túl jól sikerül ...

Hugo von Hofmannstahl: Akárki (jedermann)
(Körszínház)

Fordította: Kállay Miklós. Elő- és utójá-
ték: Hegedüs Géza. Díszlet: Szinte Gábor.
jelmez: Márk Tivadar. Koreográfia: Ligeti
Mária. Dalbetétek: Mikó István. Rendezte:
Kazimir Károly.

Szereplők: Kovács István, Drahota And-
rea, Bitskey Tibor, Kozák András, Sütő
Irén, Incze József, Esztergályos Cecília,
Nagy Gábor, Verebes Károly, Schubert Éva,
Szirtes Ádám, S. Tóth József, Gór Nagy
Mária, Kánya Kata, Gelecsényi Sára, Tán-
dor Lajos, Kollár Béla, Pethes Csaba, ju-
hász Tóth Frigyes, Gyimesi Tivadar,
Kárpá-ti Denise, Lukácsy Katalin,
Neszmélyi Magda, Murzsicz Adrienn.

KŐHÁTI ZSOLT

Az énhasadás előnyei

Mirande-Mouezy Eon:
Uraim, csak egymás után!

Művésznek-közönségnek teljes nyugalom,
kikapcsolódás Yves Mirande-André
Mouezy Eon Uraim, csak egymás után!
címmel a Városmajori Színpadon játszott
zenés bohózata. Az időjárás el-kényeztet,
szúnyog nincs; kigyúlnak az elöregedett
szabadtéri szórakoztatási intézmény
fényszórói, elöl a nem túlságosan
látványos színpad kínál eseményt, hátul a
büfé jókedvűre hangolódott vendégserege
figyelmeztet a lazítás másfajta
lehetőségére.

Mirande és Mouezy Eon a századelő
sikeres színpadi szerzői Franciaországban,
külön-külön vagy más partnerral, hát még
együtt. Hazánkban is valahányszor
kasszatöltő előadásra volt szükség,
elővették a két franciát; Fencsik Flóra az
Esti Hírlapban megemlékezik az Uraim,
csak egymás után ! mintegy fél évszázada
zajlott előadásáról, Kabos Gyulával,
Rátkai Mártonnal, Fejes Terivel, Lázár
Máriával a főszerepekben; 1925-ben
Mirande Én már ilyen vagyok című darabját
(társszerző: Alex Madis) a Bel-városi
Színház játszotta kitűnő szerep-osztásban,
föltehető sikerrel; 1947-ben a
Medgyaszay Színház tűzi műsorra A
családban marad című játékot (Mirande
társszerzője ez alkalommal Quinson), az
előadás ágyközpontúsága, jó néhány
vetkőzőjelenete a kritika megbotránko-
zását váltotta ki. S még tán annyit:
Mouezy Eon 1902-ben írott egyik víg-
játéka, mely a militarizmuson csúfolódik,
1949-ben arra bírja Fernand Rivers
rendezőt, hogy filmszalagra vigye a mű-
vet, az agg szerző nem csekély szorongása
közepett (Tire-au-flanc - körülbelül: Lógj
meg) .

Mit írhatok a mostani előadásról?
Alapanyaga, a darab gyakorlottan meg-

csinált, bár kicsit avíttas vígjáték, cserfes
és kikapós szobalánnyal, buja család-
főkkel (hiszen itt átmenetileg kettő is
van), kaján és élősdi házibarátokkal,
élveteg asszonyokkal stb. stb. Érződik
valamelyes fricskázó hajlandóság a freu-
dizmussal kapcsolatban : Butinois, a házi-
orvos pszichoterápiával „támasztja föl" a
hölgyfodrászi létbe csusszant, más helyett
elsiratott párizsi gyárost, Seve-


