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A kecskeméti
„világszenzáció"

Egy viharos évadkezdés tanulságai

„Új" színház felé

1983. október 23., vasárnap este. A kri-
tikus izgatott kíváncsisággal szaporázza
lépteit, hogy bírálat céljából megtekintse a
kecskeméti társulat alighanem legnagyobb
érdeklődéssel várt, invitáló című
produkcióját ( J ö j j délre, cimborám!). Az
egy héttel korábbi bemutatósorozat ugyan
nem kápráztatta el, sőt; de Jancsó Miklós
és Hernádi Gyula mégiscsak ezzel az
előadással teszik le igazán a név-jegyüket
alkotói működésük új szín-helyén.

A névjegy minden utcasarkon, tele-
fonfülkén, kirakatüvegen is olvasható.
Szorgos kezek amolyan „szórólapokkal",
kisplakátokkal ragasztgatták tele az erre
alkalmas és alkalmatlan, szabad és tiltott
felületeket, a szó szoros értelmében
minden talpalatnyi helyet: a járdára is
bőven jutott belőlük, s az ember most el
kell döntse, rálép-e a „szenzációt" ígérő,
valóban fényes nevekkel teli cédulkákra,
vagy kikerüli őket. Egy hete még ennél is
több volt a fal- és földragasz, ám azóta -
legalábbis így szól a fáma - az utcakép
elcsúfításán fölmérgesedett városatyák
elérték, hogy amit kipemzliztek, le is
vakarják. Az összképet tehát most már
nem a kis plakátok, hanem a felibe-
harmadába eltávolított kis plakátok rontják
csupán - derül ki a pályaudvartól a színház
felé igyekezve. S az is, hogy néhány
vadonatkék, teátrumemblémás
hirdetőoszlop csak az üres kékséget
hirdetheti, másutt jelenet-képek nélkül
sivárlik a publikumcsalogató célra
rendeltetett vitrin, megint másutt a még
tavaszi A két szomoród című
gyerekelőadásra és a Liliomfira hívogat a
viharvert plakát - holott a Katona József
Színház hirdetőtábláján már a Liliom
szereposztása függ kinn.

Jóféle vásáriság, harsány közönség-
toborzás egyfelől: az egész városra ki-
terjeszkedni akaró, dinamikus szellemiség
jele a ragasztványokban. Cirkuszi
kikiáltás, megafon hangosbemondása:
Hernádi Gyula, Jancsó Miklós és Gyurkó
László az eddigiekhez képest minden
tekintetben új, másféle színház kapuit
tárják a lehető legszélesebbre. Másfelől

ügyetlenség, figyelmetlenség: meglehet,
nem a frissen kinevezett színházvezetők
tehetnek róla, mégis jellemző.

Az utóbbi időkben valószínűleg a két
Katona József Színház foglalkoztatta
leginkább a „színházi berkeket", a nézőket
és a szűkebb szakmát is. A budapesti igen
jó értelemben: a máris folyamatosan
jelentékeny munkának szól a rokonszenv.
Á másik, a kecskeméti a „botrány"

értelmében. Cikkekből, interjúkból,
közvetett információkból, társalgói
suttogásból, egyéb jobb-rosszabb
hírforrásokból szinte mindenki értesül-
hetett, hogy a „hírös város" társulatának
nem is oly régen kinevezett, köz-
megbecsülésnek örvendő előző művészeti
vezetői a legváratlanabb fordulattal, nem
saját jószántukból távozni kényszerültek,
s a „triumvirek" léptek a helyükbe.

Az esemény erősen megosztotta s
megosztja ma is a közvéleményt. Annál is
inkább, mert a színészgárda jelentős része
is kicserélődött, évtizedek óta köz-
szeretetet élvező, mértékadó szavú kecs-
keméti művészek távoztak, újak, fiatalok
jöttek helyettük -- ekkora népvándorlás
nemcsak a lokálpatriótát érdekli, hanem a
másutt élőt is, a jelenség mögé akarván
pillantani.

E sorok írója három-négy esztendővel
ezelőtt viszonylag jól - belülről - is-
merhette ezt a színházat. Kecskeméten

azonban már azóta is több komoly vál-
tozás történt a teátristák életében, s ezek a
változások jobbára nem az átgondolt
kulturális politikáról, évekre előre
tervező, nyugodt munka kialakításának
igényéről tanúskodtak. Egy olyan vá-
rosban, melynek csak egy színháza van,
sokan sokfélét kívánnak a színháztól és a
színházban. Az érdekellentétek, ér-
dekharcok, mindennapos viták átszőtték a
társulat tevékenységét és a társulattal
kapcsolatos tevékenységet; s természetes
ugyanakkor az is, hogy Kecskemét nem
függetleníthette magát a hazai színházi
élet egészének közelmúlt-beli
hullámveréseitől. Ebben a koránt-sem
kiegyensúlyozott légkörben Szőnyi G.
Sándor művészeti vezető és Tömöry Péter
vezető rendező irányításával meg-
történtek az első kísérletek arra, hogy az
alig évtizede is - Ruszt József ide-jén -
szebb napokat látott színház mi-előbb
fölzárkózzon az elismertebb magyar
társulatok mezőnyéhez. S bár szán-
dékaikban bőven akadt melléfogás, alig-
hanem valóban megillette volna őket az
igazoló siker vagy a belátandó kudarc
joga - programjuk viszont a váratlan
fordulattal a kezdet kezdetén szakadt meg.
Az alkotói utak gyakorta nem tervezhetők
meg nálunk, s nehéz lenne olyasféle
„mérőműszert" találni, amely kimutatná:
szellemi és erkölcsi energiában mennyit is
vesztünk. Mindezek el-

Kodály Háry János című daljátéka a kecskeméti Katona József Színházban
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lenére, noha a művésztársak, a szakem-
berek és a nézők körében is elég erőteljes
morális ellenállás érződik Jancsóék „szín-
házalapításával" szemben (nem sokszo-
rosan bizonyított, kivételes tehetségüket
kérdőjelezik meg: a „trónfoglalás"
formája kelt visszatetszést), meggyőző-
désem, immár csakis a jövőbe nézésnek,
az előretekintésnek van értelme. A hir-
telen jött vezetőváltás okai és körülmé-
nyei teljes egészükben úgysem foghatók
át a külső szemlélő számára - csak az
előadások beszélhetnek, önmagukért és a
létrehívókért. Ami pedig a tehetséggel
való alkotó gazdálkodást illeti: meglehet,
Hernádi, Gyurkó és Jancsó pályája is
megsínyli a színházvezetői ambíciókat,
illetve az egyes vonásaiban tisztázatlan,
kellően át nem gondolt kultúrpolitikai
döntést. Az évadkezdés mindig ünnepi
pillanataiban nem szeretnék kuvikolni -
de a kortárs magyar művészet e
reprezentánsainak jóval korábban „kijárt
volna" önálló színház-teremtő erejük
kipróbálásának a lehetősége. Dolgoztak
ugyan már együtt nemegyszer, de a
közös, folyamatos színházi munka
feltételei nem teremtődtek meg. Holott
pályájuk eddigi csúcsán mindhárman
esztendőkkel, évtizeddel ezelőtt voltak.
Jancsó Miklós újabb

vállalkozással, amelyet most - egész éven
át is - zuhatagszerűen zúdítanak a
közönségre? Összhangba kerül-e más,
bőséges tennivalóikkal, kötelezettségeik-
kel a színházvezetés, színházirányítás
mindennapi jelenlétet követelő gyakorlata?
Nem érik-e be csupán az ötletek,
kezdeményezések tűzijátékával - lesz-e, és
állandó fénypont lesz-e az ország szín-házi
térképén a kecskeméti műhely?

Sorjázhatnának tovább is a kérdések,
megfontolások, amelyek közül csak az
elvieket emeltük ki, a mindig előadódható
személyeseket szándékosan elhagytuk
(művészi vita éppen úgy keletkezhet a
legjobb alkotók között is, mint ahogy belső
megosztottsággal, intrikával is mindig
számolni kell a színház világában stb.). Az
első válaszokat a kecskeméti évadkezdés, a
Katona József Szín-ház premiersorozata
vázolta föl.

Nyitány Kodály városában: a Háry János

Ha meg akarod nyerni a publikum kegyeit,
vigyél a színpadra egy kiskutyát - vagy egy
kisgyereket... - tartja a régi mondás; s akad
benne igazság. A felnőtt lélekben
akaratlanul is meg-szólalnak a dédelgetés,
a féltés, a szeretet hangjai, s amit érez,
pillanatok alatt már nem is a kisgyerekkel,
kiskutyával szemben érzi: kiterjeszti az
egész elő-adásra is.

Kecskeméten nem egy, de százegy
gyereket vittek a színpadra, sőt még annál
is többet - elénekeltetni-eljátszatni velük
Kodály Zoltán daljátékát, a Háry Jánost.
Szép gesztussal fordul tehát az új arculatú
kecskeméti színház a nagy zeneköltő
városához - és legalább ilyen okosan
kifundált gesztussal is. Nem maradhat el a
captatio benevolentiae: anyukák, apukák,
testvérek, nagyszülők, keresztmamik
nyilván sok előadáson töltik meg rajongva
a néző-teret (ami pedig nem közömbös az
eddigi bérleteit a körvonalazódó új játszási
rend miatt megtizedelő színház számára).
Magyarország „zenei fővárosában"

kézenfekvő is, hogy a gyönyörű hangú
gyereksereglet komoly feladat-hoz jusson.
S éppen abban a mesében, amely eredetileg
- Garay Jánosnál - inkább csak
halhatatlanná lett füllentés-sorozat, Paulini
Béla és Harsányi Zsolt - egyébként szerény
színvonalú - átiratában viszont már a
nemzeti függet-lenség gondolata és a
magyar hőseszmény köré kerekített
romantikus „kitaláció". A naiv história,
úgy tűnik, zavar nélkül rábízható lesz a
naiv gyerek-

filmjei egyelőre nem képesek versenyezni
a régebbiekkel. Gyurkó Lászlóból a
Huszonötödik Színház igazgatói székében
töltött időszak hívta elő a fő-ként saját
társulata, mindennapi közege számára
alkotó író legjobb adottságait. Hernádi
Gyulánál a hetvenes évek közepére, végére
esik az a meredek pályaív, amelynek
létrejöttében drámaírói karrierjének
kezdete is döntő szerepet játszott.

Milyen mérleget készíthet tehát, s
miféle várakozással tekinthet az idei évad
elé a kritikus? Reményeit Hernádi, Gyurkó
és Jancsó más-más mértékű, de egyként
becsülendő tehetsége, naprakész
intellektusa, ötletessége, közös vagy
részben közös alkotásaik emléke
táplálhatja. Mindhármuknak van bizonyos
színházi szakmai tapasztalata, s van
állandóan továbbformálódó, sokszor
proklamált elképzelésük arról, amit
csinálni akarnak. Terveikben új kezde-
ményezésekkel villanyozzák föl a nézőt: a
népszínház fogalmának korszerűsítésével,
Kecskemét vonzáskörében működő
„színházi filiálék" létrehozásával, számos
nagy hírű vendégművész megnyerésével,
új, ütőképes, fiatal színészcsapat
fölnevelésével stb. Am vajon arányban
lesz-e szervező és anyagi erejük azzal a



re: könnyűszerrel beleélheti magát, s
röptetheti tovább saját fantáziájával a
mesét.

De beleélheti-e magát a kecskeméti
előadásban? Csak a jelenetek egyik, erre
nagyjából alkalmas részében. A Banovich
Tamás tervezte játszótér - sőt játszórét
üdezöld füvén mindent képesek lennének
megformálni, elhitetni a gyerekek. S ha
kell, meg is formálnak pari-pát vagy
őrbódét, vetnek cigánykereket és
játszanak schwarz-gelb papás-mamást.
Hozzá kétfejű sast is. Ezek felhőtlenül
kedves percek, s ha hiba csúszik a játék
koreográfiájába, vagy amikor hangszerén
fals dallamot fog az aprócska muzsikus,
és nagyot sóhajtva letekint a (felnőtt)
karmesterre -- akkor még a hibának is
szívből örülünk. Annak, ami a
legtermészetesebb része, velejárója
minden játéknak. Nemcsak bukfencezni -
hasra esni is tudni kell. Az is finom, azon
is jókat lehet kacagni.

A baj ott kezdődik, hogy Szigeti Károly
rendezői koncepciója - vagy a szín-
háznak a H á r y h o z fűzött nagyralátó
reményei - nem engedik saját keretei
között maradni ezt a zenés-táncos, egy-
szer-egyszer komolyra, elgondolkodta-
tóra forduló hancúrozást. Már azzal a két
terebélyes fával sem könnyű megbékélni,
amellyel a díszlet több, mint amennyi
díszletnek épp kellene. A színpadot
félkaréjban szegélyező, anyagában is csú-
nya dimbes-dombos térkiképzés pedig
már csak arra jó, hogy katonai szolgálatra
megérett legények ropják rajta a kis-
gyerekekétől merőben különböző, jel-
képes táncukat. Á két korosztály (a
nagyjából tizenkét éveseké, meg nagy-
jából tizennyolc éveseké) az életben is
sokszor ferde szemmel méregeti egy-mást
- érdeklődési körüktől a fizikai
adottságokig oly sok dologban külön-
böznek. A kis játszók és a felnőtt fiatalok
egyszerűen nem férnek meg együtt a
színpadon. A felnőttet - vitéz katonát,
emberséges császárt, ravaszdi csel-vetőt -
alakító gyerek-,,színészek" esetében az
alakító és a szerep közötti ellen-tét,
feszültség az érdekesség, a humor forrása.
A táncoló legények viszont azonosak
önmagukkal; s nem játszanak, hanem
illusztrálnak. De szorulhat-e illusztrálásra
a gyermeki fantázia? Ha igen, akkor a
gyerek fantáziája szegényebb annál, mint
mi itt kellene. Vagy - a rendező és a
színház fantáziája: gazdagbb...

Banovich Tamás és Rátkai Erzsébet

nagyon szép - és méregdrága - jel-
mezeket, kalocsai népi hímzéssel díszített
ruhákat, viseleteket adott a gyerekekre.
Miért, ugyan miért? - kiált-hatnánk föl,
mivelhogy a faluszéli réten nem a kimenő
kalocsaiban szoktak százával hancúrozni
az iskolapadból ki-szabadulók. Csakhogy,
bár Keeskemét városa kíváncsi - és joggal
büszke! - tehetséges gyermekeire, még
kíváncsibb és még büszkébb ebben az
„eleganciában". A Háry János erős népisé-
géhez, jó ízeihez talán illhetnék a jel-mez,
de ahhoz se ily skatulyából kihúzott
formában. Am - mondják - a
gyermekekkel előadott Háry talán a ma-
gyar zene követe lesz majd Nyugaton, s
ott nagy előny a szemkápráztató öltözékek
garmadája. Pedig a majdnem igazi kis
parasztgyereket formázó Háry egyszerűbb
ruhája felelne meg sokkalta inkább a játék
szellemének.

A koreográfus Zsuráfszky Zoltán
közreműködésével Szigeti a dinamikusan
mozgatott részekben nyújtja a legjobbat, s
nyilván még több kedves ötlette, okos
instrukcióra futotta volna az erejéből, ha
kevésbé zaklatott próba-folyamat után,
esetleg még egy-két hét ráhagyással
állíthatta volna ki a produkciót. Néhány
megoldását azonban nem menthetjük
időhiánnyal: ezek a stílus-törések akkor
sem tűnhetnek el, ha az előadás - melynek
fegyelme, koncentráltsága ellen a
premieren sem lehetett kifogás - jobban
összeérik, olajozottabbá válik.
Indokolatlan például, hogy a hatalmas
ebédlőasztalt, amelynek finomságainál
Háry János lenne a legszívesebben látott
vendég - Háry, a hős -, a zsinórpadlásról
eresztik alá. Valami-féle csoda történhetne
itt a játszóréten - de ez az asztal a maga
naturális és technikai súlyosságában,
ügyetlenségé-ben úgy billeg ide, mint egy
nemszeretem idegen. Helyenként
eluralkodnak a kellékek is. Ha lovat,
kocsit, miegymást el tud játszani - a saját
testével, mozgásával, ötleteivel meg tud
jeleníteni - a gyerek, a Burg-jelenetekben
minek annyi tárgyat, cipelni való elemet
alkalmazni? A stilizáció közvetlen szom-
szédságában - a „valóságost" ?

A Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános
iskola tanulói felső fokon szólaltatták meg
Kodály dallamait. Am rájuk is, a főbb
szerepek ügyes, talpraesett alakítóira
pedig különösképp nehéz, már-már
bírhatatlan terhet rótt hang-magasságban,
hangterjedelemben, hang-színben - a
kotta. A kecskeméti szín-

ház Kósa Gábor vezényelte zenekara
tapintatos segítőkészséggel igyekezett
enyhíteni a gyerekek gondjain, azt is
vállalva, hogy most bizony nem ők (a
felnőttek) viszik a prímet.

Specifikus vállalkozás e z a H á r y - b e -

mutató, s épp különösségével, ötletessé-
gével vall rá a színház vezetőinek elkép-
zeléseire. Sajátságos volta nem teszi le-
hetővé, hogy a további részleteket is
föltárva elemezzük - a gyerekeken nem
kérhető számon például a színészi ta-
lentum (nem is egy azért rendelkezik vele,
azaz inkább a játék közben kinyíló
természetes bájjal, okossággal); és a ren-
dezőn sem kérhető számon, hogy néhol
megállt a tudománya, és szigorúbb
munkalégkörhöz, keményebb instruá-
láshoz szokott stílusa olykor-olykor le-
pereg a gyerekekről. Kezdetnek vala-
mennyi hibájával együtt is rokonszenves,
megnyerő volt az előadás. Csak kár, hogy
nem hitték el: egy újságpapír-hól
hajtogatott papírcsákó néha többet érne
egy raktárnyi kalocsai jelmeznél is.

Bohóctréfákban - arról,
ami elérhetetlen

Lábát lógázó, ronggyal-kóccal kitömött,
hatalmas clownfigura, villogó cirkuszi
lámpasor fogadta a nézőt, aki Federico
Garda Lorca Don Cristobal és Alekszandr
Blok Komédiásdi című egy-felvonásosainak
bemutatójára igyekezett a
kamaraszínházba (amelynek plakátján
jelenleg nem olvasható a meg-szokott
„Kelemen László Színpad" el-nevezés.
Lehet ez véletlen is, mivel az újabb
kecskeméti plakátok még követ-kezetlenek
a formában, emblémahasználatban. Ha
viszont nem véletlenről van szó, akkor
alighanem a színház „osztatlanságát"

hivatott kifejezni. A lényeget tekintve
nincs különbség e fel-fogás szerint
nagyszínházi, kamara- és később
keletkezhető egyéb produkciók között; s a
kamara nem „kísérletit"

jelent; illetve ami
nagyszínházi, ugyanígy lehet kísérleti. Bár
Kecskeméten éppen a kamaraszínházi
próbálkozásoknak van-nak újabban a
legszebb - a közelmúltig már szinte
hagyományosnak mondható - eredményei,
és a Kelemen László Színpad korábban
már a hazai kamara-stúdiók találkozójának
megszervezését is fölvállalta, Hernádi,
Gyurkó és Jancsó „össz-színházi"

koncepciója igen rokonszenves).
Az est, melyet rendezőként az egyre

aktívabb, mindjobban kibontakozó Ván-
dorfi László jegyez, az évadnyitó kecs-



keméti produkciók sorában a legtöbb
örömet szerezte. A bohóctréfa - a két
egyfelvonásos közösen és radikálisan
vállalt stílusformája - közel áll a Hernádi-
Jancsó-féle blódl ihez , sőt elenged-
hetetlen része is annak (erről később még
esik szó). Beleillik tehát az átfogó
évadtervbe. Vándorfi azonban - eddigi
rendezéseiből ezt tudni lehetett - a
bohóctréfában nem a nyersebb, röhögtető
cirkusziságot, nem a vásáriságot látja
meg, hanem az artisztikumot, a filozófiai
mélységet - az örök „bohócjelet", akiről
Szabolcsi Miklós szín-háziak által is
sokat forgatott műve (A clown mint a
művész önarcképe) értekezik, s aki - például
- Ladányi Mihálytól Veress Miklósig
megannyi mai magyar költő, író soraiban
is fölbukkan szomorú-szép, a miénkre
formálódó arcával.

Milyen erényeket ötvöz Vándorfi
rendezése? Irodalomtörténeti-dramatur-
giai ismeretek, bátor szövegmódosítások
segítettek szomszédságba hozni
két, nem feltétlenül egymás mellé kí-
vánkozó darabot. Vándorfi László a sú-
lyoshoz, emelkedetthez, misztikushoz,
szertartásszerűhöz húzó ízlése, világ-
képe sötéten pompássá, rituálissá, szinte
szakrálissá tette Lorca és Blok replikáit.
Igen fiatal, jószerivel ismeretlen színész-
csapatot fogott össze e munkára, s fő-
ként fizikai képességeiket, mozgáskul-
túrájukat tudta dicséretes szintre emelni,
ami - bohóctréfáról lévén szó - lényegi
eleme az előadásnak. Sodró lendület,
túlfokozottságában már iránytalan
szenvedély hevíti a játszókat - s ez
iránytalanság attól kap értelmet, hogy

a két játék az elérhetetlenről tesz vallomást.
Az örökről; az eszményiről. Aki-ami iránt
a legeltompultabb lélekben is él valami
érzés; aki-ami a nemes lelkek egyetlen, de
soha nem igazán konkrét életcélja.
Kétségtelenül van; és tökélye miatt az
ember számára kétségtelenül
birtokbavehetetlen. Mégis csak érette
érdemes küzdeni, szeretni, halni.

A Költő (Gazsó György), illetve Pierro
(Kovács Gyula) a Direktorral (Mihály
Pál), illetve a Szerzővel (a párhuzamokat
jelzendő szintén Mihály Pál alakítja) néz
farkasszemet. A költő-bohóc vágyaiban
megfogalmazódó absztrakció az író-
igazgató napi terveivel, zsarnoki-
hisztérikus indulataival. De nem egy-
szerűsíthető le úgy a képlet, hogy a Mű-
vész a Hatalom kiszolgáltatottja (noha
mindkétszer mások is felkelnek ellene).
Önmaga kiszolgáltatottja is, mert elérhe-
tetlenül magasra tette az életmércét.
Ebben a heroikus akarásban - íme, létünk
számtalan paradoxona közül egy - ő is
nevetségessé válhat: szánnivalóan
nevetségessé. Vándorfi bohóctréfái-hoz
tehát nem farbarúgás, nyakonzuhintás,
nyelvöltögetés kell, hanem zsarnokság,
hisztéria, megszállottság, álom,
szenvedély.

Kulifay Tamás - a két darabban
nagyrészt közös - színpadképének szép
látványa szimbolikus színek, beszédes
mértani alapformák, könnyen artisztikussá
emelhető tárgyak (tükör; nesztelenül
nyíló-csukódó ajtó stb.) együttesével hat.
Ebből a mély és sötét közegből ütnek ki a
sokszor ügyesen eltúlzottkarikaturizált
jelmezek (tervező Pásztor

Beatrix) és néhány ellenpontozó szín,
használati eszköz, kellék. Vándorfi - ezt
valószínűleg Ruszt József mellett tanulta
kecskeméti színész korában - az előadás
minden elemére kiterjedő figyelemmel
fogja össze a látomást.

Részben talán sikerült megérzékíteni a
teret, a hangulatot - és az elérhetetlenség
kulcsszavával a tartalmat is. Sejthető,
hogy a kis kollektíva szándéka szerint
ennek az egyetlen, szorító, kétségbeejtő
életérzésnek, életténynek sok-sok finom
rétege, összetevője is benne kellene
legyen a két darabban. Itt viszont már
csak föltételezésekre hagyatkozhatunk,
mert az alaposan átértelmezett,
átdolgozott művek kissé „túl van-nak
forgatva". Történetvonaluk elmosódó
(főleg a másodiké), s ha ez szándékos is,
nem válik az egész javára. A commedia
dell'arte játékmódtól egy korántsem
ismeretlen, igényes, jellegzetesen amatőr
színházi - félig-meddig még ma is
avantgarde-nak számító - stílus felé
elmozdított egyfelvonásosok így csak
töredékesen, nem mindig követhetően
gondolkodnak a nő-férfi kapcsolat
rejtelmeiről, a csodavárás illúziójáról,
valóság és álom egybeömléséről. Úgy
véljük, Vándorfi Lászlónak a ké-
sőbbiekben a következetes, tiszta, elemző
rendteremtés lesz a dolga máris gazdag
színpadi világában; s bizonyos, másoktól
származó hatáselemek szám-űzése,
fokozatosan persze. Nem mintha
Bergman filmjeiből, Pilinszky líralitur-
giájából nem lehetne életreszólóan okul-
ni; de ezek az áthallások szépségükben,
fenségükben is késleltetik a valóban
szuverén rendező teljesebb, eredetibb
kibontakozását.

A precíz és invenciózus közös játékban
valamennyi közreműködő jeleskedett a
maga módján. Mihály Pál tétován
agresszív figurái, Kovács Gyula
gyógyíthatatlan fájdalmú clownja mellett
főként Kárpáti Denise tetszett a Lorca-
darab egyik szerepében. A fordítások
András Lászlót, illetve Fodor Andrást
dicsérik. Ha talán nem is mindig
ismernek rá a saját szavaikra, ez erénye
és nem hibája a szépen kimunkált, a
jövőre nézve akár amolyan kisebb, belső
műhelyként fölfogható produkciónak.
Dicséretesen kész ez a Don Cristobal -

Komédiásdi - é s épp ennek alapján várjuk
a megrendítő és maradandó élményt
Vándorfi mielőbbi új rendezéseitől.

Alekszandr Blok: Komédiásdi (kecskeméti Kelemen László Kamaraszínház). Kovács Gyula, Molnár Ildikó
és Hegedűs Jenő (Hávorné Takách Ágnes felvételei)



Ez a kirándulás jobban
sikerülhetett volna. . .

Hernádi, Jancsó és Gyurkó színházi
centrummá kívánják varázsolni Kecske-
métet, izgalmas törekvések olyan ott-
honává, melyre az egész ország művészeti
közvéleménye figyel. Ígéretükhöz híven
többször is „leköltöztetik a fővárost":
neves vendégművészeket hív-nak ismert
darabok vezető szerepeire.

A Királyi vadászat szereposztását nem
volt túlzás szenzációnak kikiáltani, hiszen
Bessenyei Ferenc, Drahota Andrea és
Kozák András, valamint a színész-ként és
rendezőként is bemutatkozó Madaras
József rangja - és együttes föllépése - újra
biztos közönségcsalogató (természetesen
egészen másfajta, mint a
gyerekszereplőkkel ható Háryé, a bo-
hóctréfa-műfajjal hívogató egyfelvoná-
sosoké - vagy lesz a meztelenséget,
viccelődést, polgárpukkasztást ígérő
Lüszisítraté-parafrázisé. Közös bennük a -
még jó értelemben vehető - csalogatás).
Mivel ilyen kvalitásos vendégek álltak
csatasorba, jóval színvonalasabb,
érdekesebb előadást kellett és lehetett
volna teremteni.

A szerző, Hernádi Gyula megtette a
magáét: dráma- és színpadtechnikai
értelemben legjobb darabjának már me-
gint új, igencsak meglepő befejezést talált
ki (pedig az első két-három változaté se
volt kutya). Madaras érdeme, hogy a
váratlanul forduló események végeztével, a
záró ponton úgy éri a nézőt a torzul,
agresszíven hangsúlyozott Miatyánk - ez az
átoknak tetsző ima -, mint arcba
loccsintott, eszméltető hideg víz. Csakhogy
amilyen hatásos az Inast alakító színész
Madaras munkája, olyannyira
elbizonytalanodó a rendező Madaras József.
Elvileg helyesen döntött, amikor az 192 i-
ben ját-szódó, a nevezetes királypuccsot
egy-szerre fantasztikus és reális módon
meg-idéző darabbal azt tudatosította: a
majd a fasizmusban tetőződő hatalmi
téboly, militáns kegyetlenség, fanatikus
meg-szállottság, politikai rövidlátás és
erkölcsi hitványság már kevéssel az első
világháború után fölnöveszthette sötét
árnyát. Ezzel a konkrét história - általában
pedig Hernádinak a mindenkori hatalomról
vallott (pályája történeti rendjében azonban
régebbi) nézetei meg-jelenítődnek. Igen ám,
de semmiféle mondanivaló nem jut el a
nézőhöz, ha a virtuóz írói technika diktálta
haj-meresztő fordulatok, mellbevágó
ötletek, „duplafenekű dialógusok" nem
nyernek

aprólékos gondú kidolgozást. A Királyi
vadászatban sokkal érdekesebb a szerep-
cserélő játék apparátusa, mint a játék kissé
didaktikus tanulsága. Igy aztán nagy baj,
hogy Madaras nem szituációkat rendez,
hanem beszélgetéseket. A tanulságot
erőlteti, hangsúlyoztatja - s nem azt,
ahogyan a tanulság megszületik. Keveset
törődik a roppant fontos szövegen kívüli
történésekkel, s megelégszik azzal a
gördülékenységgel, amit ki-tűnő színészei
puszta rutinból is meg-valósítanak. Egy-
egy jól sikerült jele-nettől -- például a
befejezéstől - el-tekintve ez csak
felmondása a dráma-leckének.

Bessenyei Ferenc az ál-IV. Károlyt és ál-
Zita királynét „madzagon táncoltató"

legitimista főúr, gróf Erdődy Pál
szerepében elegánsan és erőteljesen ural-ja
a színpadot, de jól észrevehető, amint
egyik-másik sietve átfutott epizódban
mogorván elégedetlenkedik önmagával,
azaz a drámai viszonyok tisztázatlanságá-
val - a szituálás hiányával. Örömmel
nyugtázható, hogy Drahota Andrea mennyi
színnel, hanggal bír a tévedésből megölt
királyné szerepét átvevő táncos-nőcskéhez.
Kozák András Schrei Györgye - aki meg
IV. Károlyt hivatott „pótolni" --
megfélemlített kistisztviselő-ként volt
biztosabb, nem királyként. A hasonmás-
emberbábok lassan átlátva helyzetüket,
föllázadnak a kártyapaklit keverő gróf
ellen, s már nem lennének hajlandók
kimozdulni szerepükből. Ok

Hernádi Gyula: Királyi vadászat (kecskeméti Katona József Színház). Kozák András, Drahota Andrea,
Bessenyei Ferenc, Dézsy Szabó Gábor és Kiss Jenő

parancsolnának eddigi parancsolójuk-nak.
Aldobói Éva és Schrei György ráébredése
a kihagyásos, ügyes jelenetezésből
fakadóan mintegy a darabon kívül
történik, mégis persze az előadáson belül
kellene tudatosítani, elhitetni, motiválni.
Az ilyesfajta finomabb villanások hiá-
nyoznak Madaras rendezéséből. Tekinte-
tek pengecsatái, két ember testközelének
egyre fokozódó elektromossága, önma-
gukon túlmutató gesztusok láncolata. A
helyzetek alapozása, továbbépítése,
továbblendítése. Pedig néhány extrémebb,
eredeti megoldás (így a Horthy-jelenet)
bizonyítja: több idő, több segítség,
alaposabb elemzés Madaras József kezébe
adhatta volna a pergőbb, hitelesebb,
tartalmasabb játék kulcsát.

A mellékalakokon nem sok múlik, velük
mostohán bánt Hernádi a háromszereplős
feladványban. Kiss Jenő, juhász Tibor,
Lakky József, Gyulai Antal, Budai László
és számos társuk háttérben maradva
asszisztál; kulturáltan, fegyelmezetten van
jelen.

A Királyi vadászat az átöltözés - a be-
öltözés furcsa színekkel befuttatott pszi-
chologizáló drámája. Hőseink szerepet
játszanak és szerepet játszatnak. S köz-ben
„kivetkőzik a történelem", föltárul az
ember ördögi arca, s az álcáit levető
hatalmi őrület. A veszély, amelyre
Madaras figyelmeztet: tudtunk és
akaratunk nélkül - vagy ellenére - is
kegyetlen játszmák figuráivá lehetünk; s
még rosszabb, ha akaratunkkal leszünk
azzá,



vagy eleve elvesztett játszmák hajszájába
vetjük magunkat. A játszma és tétje
világos a kecskeméti előadásban.

A játék viszont csak helyenként elég
hozzá.

(Két hónappal később, a tizennyolcadik
előadást megtekintve sem változott véle-
ményünk, de a játék valamivel gördülé-
kenyebb, görcstelenebb lett. Főleg Kozák
András szerepformálása gazdagodott. Az
Inast már Kovács Gyula játssza, érzékeny
eszközökkel exponálva a csak az utolsó
pillanatban bekövetkező fordulatot.
Ennek extremitására - és jelképességére -
azonban ő sem tudhatott magyarázatot
adni.)

Mit lehet magyar színpadon?

Az első premierhétvége alkalmi, egy-
szeri kitérője volt az Illyés Gyula emlé-
kezetének szentelt összeállítás. Volt ben-
ne néhány - a versektől általában idegen -
ötlet, hangszalagról magától a költőtől
hallottuk az Egy mondat a zsarnokságról
című nevezetes verset, önkényesen el-
hagyogattak a szavalók sorokat, egész
strófát is, végül borral kínáltak. Főhaj-
tásuk elismerést érdemelne, ha Illyés
műveinek fölmutatásába nem elegyedett
volna túl sok magukmutogatás.

De az érdeklődés - már csak a feszített
próbák, a mielőbb felszabadítandó
színpad miatt is - a következő premier,
„darab", a Jöjj délre, cimborám ! felé for-
dult. Szükségszerű, hogy Jancsóék az
újabb pályaszakaszukban oly igen pre-
ferált blődliből is kedveskednek eggyel
az ismerkedő kecskeméti közönségnek.
Am ilyen csapnivalóan rosszal?! Szét-
hullóval? Megcsinálatlannal?

Nem tartozom a blődli „üldözői" közé.
Sőt, az átpofozott Csárdáskirálynő
ugyancsak tetszett a szerzőpárostól, a V.
N. H. M. és még egy-két előadás pro-
vokáló agymozgatásának szívesen vetet-

tem alá magam. Megfelelő körülmények
között. Mert, úgy vélem, a blődli, a
szuperblődli csak a „lazább" szabad-téren
vagy szokatlan, esetleg nem is színházi
környezetben él meg (bárban stb.). A
kecskeméti Katona József Szín-ház
ezúttal nem volt alkalmas környezet.

A színház mint blődli problematikájáról e
lap 1983. szeptemberi számában
Mészáros Tamás publikált gondolat-
gazdag írást. Hogy a jelenséget fontosnak
ítéli, az alcím első szavából kitetszhet:
világképteremtésről beszél Hernádi Gyula
és Jancsó Miklós e közös munkáiban. A
cikkíró egyes pontatlanságai zavarnak (a
két művész színpadi munkássága nem
„vagy hat esztendővel ezelőtt" vette
kezdetét, hanem 1971 novemberében, a
Gyurkó László vezet-te fiatal
Huszonötödik Színházban - de a Fényes
szeleknek még ugyanúgy nem volt semmi
köze a blődlihez, mint a Mészáros által is
másfajtának látott Vörös zsoltár
filmelemeket is kölcsönző forgatagának;
s még a Csillagszóró is „tiltakozik" - épp
heroizáló világképével - a blődli ellen. -
Az egyik, jellemző idézet a miskolci
Csárdáskirálynőből így hangzik helyesen:
„Nem mindegy, hogy egy húron
pendülünk, vagy egy pendelen húrunk"), de
Mészáros Tamás e szépséghibáktól
eltekintve a játszási forma lényegére
tapint. Okfejtése a szemléleti csőd

szükségszerű bekövetkezése, a blődli
tarthatatlansága, belső ellentmondásossá-
gának fölemésztő volta felé tart - és a Jöjj
délre, cimborám! sajnos őt igazolja.

Hét író (Galkó Balázs, Márton István,
Lakatos István, Szigeti Károly, Hernádi
Gyula, Gyurkó László, Jancsó Miklós)
mellett a társulat is jegyzi a szöveget. Ez a
csapatszellem, kipróbált együtt-
gondolkodó-társak kollektív alkotása
újfent a jelenlegi kecskeméti színház-
modell javára szólhatna. De nem szól.

Az eredmény: irodalmi maradékanya-
gokból, gyöngécske viccekből, egypár
szerény saját ötletből amorf állapotba
összehordott zagyvaság. Arisztophanész
nem szerepel a humorizáló színlapon
(„Óriási szenzáció! Világsiker! A földön
először! Zenés, táncos vérfagyasztó
komédia... A szerepeket játssza csupa
kiváló színművész... Színpadra állította a
kecskeméti Katona József Színház még
nem Kossuth-díjas társulata Galkó Balázs,
Márton István és Jancsó Miklós
vezetésével stb."). Nincs is helye itt, mert
darabjának cselekménye, beosztása,
stílusa, minden eleme szőrén-szálán el-
tűnt, s el a kíméletlen, nagy mulattató
jellemző ereje, világképi keserűsége is.
Értjük, hogyne értenénk - akár az idézett
színlapról is - az alkotók önironikus
szándékát, a lefokozást a kiabáló túlfoko-
zásban. S a szabad szellemiséget, a terem-
tő függetlenséget (amelynek demonstrá-
lására a már Kossuth-díjas Gyurkó és
Jancsó visszaadják a babért. . .) Értjük az
előadást lezáró reánk pirítást, amely
nyomán kicsinységünk, gyarlóságunk,
nevetségességünk teljes tudatában haza-
kulloghatunk, hogy végre elmeditál-
gassunk egy kicsit a világ és egónk jelen-
legi állapotáról. Mindez azonban jobbá-ra
független az előadás követhetetlen, ér-
telmetlen epizódtömegétől. Egyes figurák
félórákig terpeszkednek fölöslegesen a
színen, mások félórákra eltűnnek;
improvizáció helyett idétlenkedés ural-
kodik el a színészi játékban, a bemon-
dások kényszeredettek, agyonfacsartak (A
ember tragédiája utolsó sorát már egy
közepes parodista sem merné citálni; a
„...funda kávé kamanduk" kiszámolósát
helyettesítő „kan Mann dug"-ra nem esik
le a húszfilléres - mert nincs húszfilléres,
nincs épkézláb poén.)

Ahogy romlanak a Hernádi-Jancsó
blődlik, úgy növekszik a meztelenül
közreműködő hölgyek száma és a mezí-
telenség foka. (Hol van már a tenyérnyi
nadrágocska, a Csárdáskirálynő vaskoska
múzsájáé. . .) Nem a prüdéria késztet erről
beszélni. Jancsóéknak mind jobban el kell
fedniük az anyag hiányát. Főleg
meztelenséggel fedik el. Meg egy kis
odamondogatással, ami a szexus köréből
ezúttal csak a legritkább esetben csúszik át
a politika területére: a blődli részben sem
lesz „aktuális kabaré". Az előadás erkély
páholyba ültetett narrátora - aki egyben a
hagyományosan kiöltözött színházi néző -
nemegyszer leszól, ha p-re, b-re, f-re
formálódna valakinek az ajka: Ki ne
mondd, mert ilyen szavakat

A Jöjj délre, cimborám! a kecskeméti Katona József Színházban (Baghet Iskander felv.)



magyar színpadon nem szabad kimondani!
Ebben a viccelődésben az az elszomorító,
hogy - hazug. Lehetnek olyan kisvárosi
kulturális hatalmasságok, akik főpróbára
beülve harcot indítanak egy-egy
„szeméremsértő" jelenet ellen, vagy egy
seggberúgást is betiltanak. De amúgy vígan
röpködnek már a legnyersebb szavak is
( A tribádok éjszakája stilárisan úttörő
előadásaitól kezdve egészen --hogy filmes
példát is mondjunk - a Könnyű testi sértés

című filmig. Ez utóbbi-nak az egyik
főszereplője egyébként Erdős Mariann,
akit most már csak úgy nevez az ország az
ízetlen reklámoknak köszönhetően, hogy
„a Televízió Bűn című sorozatából ismert
Mariann". A Jöjj délre, cimborám !
előadásán, a régi színészportrék helyén az
ő meztelen fényképe fogadja a látogatót,
pucér szereplője az előadásnak, finálénak.
Remélhetőleg ez egy szép, szokatlan szí-
nészkarrier kezdete. De egyelőre az
újságreklámoknál nem ízlésesebb
képmutogatás.) E blődlik sorában a szipor-
kázó szellemességből erőlködő sületlenség,
az extravagáns színpadi kivitelből
összecsapott, silány munka, a szó-
kimondó politizálásból kisded fecsegés
lett. A mostani anyag egyetlen fölfedez-
hető szerkezeti eleme a szerkesztetlenség.
Az első rész szinte képtelen véget érni,
mert ahogy menetének nincs semmi
értelme, célja, úgy lezárásának sincs. A
szünet utáni második nem képes elkez-
dődni, igen hamar végét is szakasztják.
Elviselhetetlenül terjengős az egyik, ér-
dektelenül nyúlfarknyi a másik. A közön-
séget ez nem sokat zavarta: mihelyt a né-
zők sorában ki-ki kérdő tekintetekkel, fin-
torokkal megszerezte párjától az „enge-
délyt", kölcsönösen jókat nevettek a hol a
féfiakat, hol a nőket - hol az isteneket -
megcsipkedő-kigúnyoló alpári vicceken.

Nem hiszem, hogy egyetlen néző,
kritikus - vagy akár valamelyik alkotó,
közreműködő - rekonstruálni tudná,
honnan hová tart az előadás (hogy ne az
idejétmúlt kifejezést használjam: mi a
mondandója)? Az olümposzi istenek nem
élnek nemi életet. A félistenek igen, de
ritkán. Az emberek - amikor és akivel
bírnak, összevissza. Istenek, félistenek,
férfiak, nők és egyéb neműek kavalkádja,
viszálya, háborúja végül nagyjából oda
vezet, hogy férfi mutatóba (sem) marad, a
nők pedig készülhetnek rá, hogy ily
módon fölöslegessé lett szervüket bevarr-
ják, beforrasztják, betapasztják. Szeren-
csére aztán minden rosszra fordul, elnyer-
jük az erkölcsi intést.

Bármiféle indulat nélkül - csupán egy
műfajszínfolt eljátszása miatti keserűséggel
írom mindezt. Ha egy jelenet-remeklés, két
pompás szóvicc, három színészi bravúr,
négy zseniális rögtönzés netán elkerülte
volna figyelmemet --a délre, cimborám !
szegényes összképén az sem változtatna. A
blődli „a világ értelmi feladását", mint
kényszerű „ultima ratiót" példázta sikerült
darabjaiban. Most magát a blődlit is
föladták.

A kritikusnak a lecke van föladva.
Ellentmondásos benyomások érték
Kecskeméten. A huszonötödik színházi
örökség egyik - a csapatmunka sulyko-
lásában mutatkozó - részét szívesen látta
föléledni. Négy előadás sem volt elég
ahhoz, hogy kiemelkedő egyéni színészi
teljesítménnyel találkozzék
ezt sajnálja. Az új vezetés közönség-
toborzó ötletességében, szellemi frisse-
ségében sok fantáziát, jó esélyt lát a di-
lettantizmustól a középszerűségig válta-
kozó kivitel csak Vándorfi egyfelvonáso-
saiban tudott erős átlagszintre föllendül-ni.
S ellentmondások, aritmiák, bizonytalan
kérdések mindenütt: a színházban és -
érezhető - körötte is.

Várakozzunk.

Megjegyzés
Örömmel tölt el, hogy Tarján Tamás csak
„szépséghibákat" vél felfedezni idézett
írásomban. Mondhatnám: üsse kő, hiszen
eszerint, ami a tartalmat, a lényeget illeti,
abban egyetértünk, nevezetesen Jancsó és
Hernádi blődliszínházának megítélésében.
De mert hiú vagyok, meg kell jegyeznem,
hogy - mint alcímében is jeleztem - cikkem
a jeles szerzőpáros közös színpadi
munkáiban „a világképteremtés problematiká-
ját" feszegette, s nem kívánt a teljes monog-
ráfia igényével fellépni. A Fényes szelekkel
azért nem foglalkoztam tehát, mert azt még
nem tekintettem a majdani blődlimunkák
sematizáló előképének, mint a Vörös zsol-
tárt, amelyben a későbbi módszer, nézetem
szerint, először volt felfedezhető. Sajnálom,
ha a megfogalmazás félreértésre adhatott
alkalmat, vagyis úgy tűnt, mintha a Fényes
szelekről megfeledkeztem volna. Holott
ugyanígy például a Mata Hariról sem írtam
ebben a dolgozatomban, mert választott
gondolatmenetemhez egyszerűen nem kínált
újabb szempontokat.

Ami a Csillagszóróval kapcsolatos „vitát"

illeti, azt pedig végképp nem értem. Tarján
úgy tesz, mintha valamely ténybeli tévedé-
semet javítaná ki, amikor saját véleményét
közli a darabról. Amihez természetesen épp-
úgy joga van, mint nekem. Egyébként azt
hiszem, a félreértéseknél és kisebb nézetelté-
réseknél fontosabb az, hogy a színház mint
blődli kérdésében közös álláspontra
jutottunk.

Mészáros Tamás

GYÖRGY PÉTER

„Egy színész"

Az imposztor

a Katona József Színházban

Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük e
kritika elején, hogy a már három premiert
és kötetnyi be nem mutatott drámát maga
mögött tudó írónak ez az első saját
szintjéhez illő, teljes értékű bemutatója. Az
19-8-as Pécsett bemutatott Nyulak Margitját

Spiró később már kritikusan értékelte, az
1980-as, általa is rendezett, Játékszínben,
bemutatott Kalmárbéla pedig össze sem
mérhető akár a Békecsászár kötetének
drámáival vagy Az imposztorral, a jelen
darabbal, melyet a Katona József Színház
mutatott be Zsámbéki Gábor
rendezésében. Még a tavalyi évadban
mutatták be - a Nemzetiben és
Békéscsabán - az Esti műtort, amely
vélekedésem szerint eddig bizonyosan, és
remélhetően ezután is Spiró leggyengébb
műve.

Mégis érdemes Az imposztor előtt pár
szót ejteni ezekről a művekről, s főképp a
belőlük kiolvasható folyamatról. Az elmúlt
három bemutatójával ugyanis Spiró írott és
játszott darabjai között riasztó módon
mélyülni látszott a szakadék. Írásban
maradtak hatalmas tragédiák, a mai
színházi gyakorlatban ki-próbálatlan
dramaturgiával, elviselhetetlenül hosszúnak
tűnő szereplőlistákkal, elképzelhetetlen
színhelyváltozásokkal. E művek, ha nem is
mindig egyenletesek, de meghatározóak,
izgatóak, és a Béke-császár vagy a Hannibál
még olvasásában is igazi drámaélményt
jelent, bizonyosan az elsodró előadás
lehetőségének ígéretét hordozza magában.
Eljátszották viszont a fogcsikorgatva
megkötött kompromisszumok
eredményeképp meg-írt, olcsó, mai tárgyú,
csekély szereplő-listát igénylő darabokat,
amelyek végre - függetlenül attól, hogy
mindenki által tudottan gyengébbek voltak
a fentiek-nél „premierre érettnek"

minősültek, ugyanis beleilleszkedtek a jelen
színházi gyakorlat áldatlan
követelményeibe.

A z imposztorral azonban megváltozott
a helyzet: Spiró itt már nem kötött
kompromisszumot, hanem a jelen gya-
korlatot mint adottságot és mint lehető-
séget ragadta meg. Változtatott a drama-
turgiáján, játszbató szintre csökkentette


