
Az öncsalásgépezet tagja még Riley
lánya, aki szerelmi kitöréseiben játssza
végig apja élethazugságait. Á darab talán
legszebb gondolata, hogy az apja ellen
lázadó Linda egy tragikomikus menekülés
végén ugyanolyan megverten kullog haza,
mint a Harry által becsapott Riley. Mert -
fel kell ismernünk - apja lánya. Kiss Mari
(igen rosszul öltöztetve) a rendezés
jóvoltából ugyanabba a zsákutcába téved,
ahol Sztankay is járkál. Nem eljátssza,
hanem véleményezi a figurát. Nem
megtörténnek vele a dolgok, hanem
kiszámítható eszmei tanulságok derülnek
ki sorozatban. Ezért nincs ideje részt
venni a szituációkban.

A legképtelenebbül az utolsó jelenetben
lepleződik le az egész álszínház. Riley
verten hazakullog. Sztankay talán itt a
legchaplinesebb. Lánya már néhány órája
visszamenekült az anyja által biztosított
langymeleg biztonságba. Álmási tesz-
vesz, ételt melegít - nem változott semmi
az életében. Sztankay megígéri lányának,
hogy végre munkát vállal, de a
munkaközvetítőben bizonyosan jelent-
kezik, legalább a neki járó segélyt föl-
venni. Elered az eső - s lám, működni
kezd a szinte elfelejtett találmány, a tető-
ről szivacsáttétellel vizet közvetítő ter-
mészetes szobanövény-esőztető berende-
zés. Persze Riley-módon: az öntözés el-
állíthatatlan. Linda a vizet törli, George
vödröket hoz. Aztán amúgy vizesen le-
ülnek egymással szemben: megejtő szo-
morúsággal nézik egymást és a közön-
séget. Szemmel „hallható" a mondanivaló
: mindent értenek ők ott fenn, a
színpadon: az elrontott életüket és a ha-
zug álmaikat, és remélik, hogy nyugodtan
és szomorúan, de nem igazán keserűen mi
is értjük mindezt, ott lent.

Ha ennyire értik a maguk sorsát, akkor
nem volt az egész játéknak tétje? Á darab
minden szava hazugság? Mindez föl sem
merül ebben a nem-színházi estében,
mely végül is teljesíti a Madách Színház
szerinti célját: mintha á valóságról szólna,
mintha a katarzisig jutna, mintha élet
lenne benne, mintha színészi
teljesítményekre késztetne. És a sok
„mintha" közt elvész a színház lényege.
Ráadásul már hazudni sem képes
hitelesen, hihetően a társulat. Talán mert
túl régen kell csinálják. Talán mert a
színész is hús-vér, itt és most élő ember,
aki a zsigereiben valóságot rak-tároz,
idegeiben életet cipel.

Á közönség talán még becsapható. Sőt:
bizonyosan. Csak épp nem túl etikus erre
utazni. Mert a középfajú színház kikophat
az időből - félreértés ne essék: nem a
bulvár és a szórakoztatás, hanem az
önsajnáló, szomorkás életpótlék. Stoppard
félúton van - mondtam - a lektűr és az
irodalom között. De legalább a lektűrt
irodalmi igénnyel műveli. A Madách
Színház mostanában a lektűrt sem méri
saját lehetőségeihez. Tönkremenő színé-
szei, kapkodó bukásai és kétségbeesett
sikerei nem garantálnak közeles változást.

Hát íme, ezért érdemes egy gyorsan
felejthető rossz előadásról gondolkodni.
Mert néha egy pörsenés árulkodik csak a
romlott vérről.
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Kecskeméti előadások

Két évvel ezelőtt, amikor Gyurkó László,
Hernádi Gyula és Jancsó Miklós került a
kecskeméti Katona József Szín-ház élére,
felbolydult a színházi közvélemény. Nem
csupán azért, mert a vezetőségváltozás
eladdig szokatlan módon zajlott le, hanem
azért, mert az új vezetés intézkedései,
módszerei erős feszültséget okoztak
szakmán belül. A két év eseményei
alapján az szinte szóra sem érdemes, hogy
egy kialakulóban levő, s illetékes
fórumokon jóváhagyott és támogatott
színházi-művészi koncepció az egyik
percről a másikra érvényét vesztette, de az
már igen, hogy jó néhány művész pályáján
súlyos törés következett be, hogy széthullt
egy formálódófélben levő társulat, hogy
olyan feltűnően nagy létszámú új társulat
jött létre, amely zömmel kezdőkből vagy
nem színházi gyakorlattal rendelkező
emberekből tevődött össze, hogy ezek
ismeretlenségét ellensúlyozandó s a
nagyobb hírverés érdekében az első évben
„neves fővárosi művészek"

közreműködésével állították színre az
előadások egy részét, hogy a magyar
színházi gyakorlatban példátlanul magas
fizetéseket, gázsikat, közre-működői
díjakat fizettek, hogy egy-egy produkció
költségvetése horribilis összegekre rúgott,
s hogy a nyilatkozatok s a színházvezetés
új módszereinek kísérlete címén
szokatlanul és - gazdasági helyzetünket
figyelembe véve - pazarlóan bő anyagi
lehetőségek ellenére a művészi eredmény
elmaradt a kísérletet, a beérést számításba
vevő türelem diktálta mérsékelt
várakozásoktól is.

Am amilyen hirtelen s különös módon
jött, ugyanúgy távozott az évad közepén
Jancsó Miklós és Hernádi Gyula. Gyurkó
László, aki fődramaturgból időköz-ben lett
igazgató, s a szezon végéig meg-maradt a
posztján, az 1985-86-os évadra már átadja
megbízatását másnak, ám művészeti
vezetőként még tovább ténykedik a
színházban. A tervek s az ígéretek pedig
füstbe mentek. A különböző nevekkel
feldíszített tanya-, iskola-, be-avató,
stúdió-, nagy- és kisszínházi el-képzelések
helyett monstruózus vállalkozások
születtek, a nézőt komolyan
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vevő, szórakoztatva nevelő, fórumot
teremtő előadások helyett sekélyes és
olcsó, a közönség igényét csupán ki-
szolgáló produkciók készültek.

A statisztikákra hivatkozó elégedett
igazgatói nyilatkozatok és a félházakat
regisztráló személyes tapasztalataink már
az első évadban is ellentmondóak voltak,
ám a második évad egyértelműen a
közönség közönye közepette zajlott. A
színház vezetői oly derűlátóan ítélték meg
helyzetüket, hogy az 1984-85-ös szezonra
egyáltalán nem hirdettek bér-letet. A
pártoló tagságnak s a közönség-nek két
Hernádi Gyula-darabot (Hasfelmetsző Jack
és Drakula egyik sem új!), egy Gyurkó-
művet (Faustus doktor) Csiky Gergely
Mukányijának Gyurkó-féle átdolgozását,
Ruzzante Csapodár madárkáját és a
Koldusoperát ajánlotta a színház. Az
előadások iránti érdeklődés olyan csekély
volt, hogy novemberben mégis rátértek a
bérletezésre. Az évad első felében a
nagyszínházban csupán egyet-len
bemutató volt (Faustus doktor) de a
gyerekeknek Békés Pál A kétbalkezes
varázslóját, a Kelemen László Színpadon
A. Gelman Pad című kétszemélyes játékát
mutatták be az előzetes műsortervtől
eltérően. A többi bemutatóra, Hernádi
Gyula Drakulájának két változatára (az
egyiket egy-két előadás után, a másikat
még próhastádiumában kellett levenni a
programról), és Shakespeare Hamletjére
már nem került sor. (A Gyurkó-és a
Gelman-darabról már közöltünk kritikát.)

A második félévben négy premiert
tartottak, de akár esti, akár délutáni
előadásra ültem be, soha nem volt még
félig sem tele a nézőtér, s nemegyszer
csak néhányan árválkodtunk a székso-
rokban. Ehhez az érdektelenséghez nyil-
ván hozzájárult az, hogy a nézők nem
tudhatták, mi lesz valóban a színház
műsora, hiszen azt állandóan s a külső
szemlélő számára érthetetlen módon
változtatták. Á novemberi bérlethirde-
téskor - ami értelemszerűen a második
félév re szólt - Hernádi Drakuláját, a
Mukányit, a Koldusoperát és Hernádi egy
másik darabját, a Nagy Katalin szerelmeit
ígérték, ebből a két Hernádi-mű el-maradt.
Ebben az időszakban három komédia (ha
hozzájuk soroljuk az Egyetemi Színpaddal
közösen létrehozott, de Kecskeméten nem
játszott Paraszt dekameront, akkor négy) és
egy melodráma alkotta az új repertoárt, de
a közönségnek nem kellett igazán sem
Goldoni, sem Csiky Gergely, sem Brecht,

sem Dumas. A műfajok vonzóak, a
szerzők olyannyira különbözőek, hogy az
eltérő ízlésű nézőrétegek is találhattak
volna maguknak érdekes darabokat. Tehát
nem elsősorban a darabok, ha-nem
rendezési tévedések és gondatlanságok,
főképpen pedig a színház direkt hatásokra
törekvő stílusa, erőszakolt
műsorpolitikája, vérmes elképzelései, a
közönség nem ismerete riasztotta és
riasztja cl a nézőket.

Egy színház működéséről, közönségéhez
való viszonyáról nagyon beszédesen
árulkodik a propagandája, s annak is
egyik legfontosabb megnyilvánulása: a
műsorfüzet. Kecskeméten ahol annyi
mindenre nem sajnálták a pénzt - nem
készülnek műsorfüzetek. Szóró-lapok
adják hírül a szereposztást, s esetleg
néhány mondatos eligazítást közöl-nek a
darabról. De egyetlen olyan szóró-lap
sincs, amely ne lenne hibás! A nyil-
vánvaló nyomdahibáktól - melyek rész-
ben szintén a színháziak
figyelmetlenségén múlnak! - a
pontatlanságokig, az idegen szavak
helytelen írásától az alany és állítmány
egyeztetlenségéig széles a skála.

Ko v ác s G yu l a ( M u k á n y i ) Cs i k y Ge rg e l y
s z ín műv é ne k k ec s ke mé t i e lőa dá sá ba n

A második évad második felének pre-
miersorozatát Csiky Gergely
Mukányijának Gyurkó László átdolgozása
nyitotta meg. Átdolgozásról beszélni
azonban kissé túlzás, ugyanis érdemi írói
vagy lényegi dramaturgi beavatkozás
(néhány szerep kiiktatását, némi szöveg-
igazítást leszámítva) nem történt. Az elő-
adást Szigeti Károly rendezte, nem sok
műgonddal. A produkció létrehozói nem
döntötték el, hogy miről s kiről szóljon a
mű, azaz egy múlt század végi helyzet
felvillantásával köretre beszéljenek-e a
mai Mukányiak rangkórságáról,
pozíciójukra való alkalmatlanságáról,
környezetük provincializmusáról, a körü-
löttük lebzselők szolgalelkűségéről
avagy minderről közvetlenül aktualizálva.

Rátkai Erzsébet díszlete-játéktere az
első pillanatban frappánsnak tűnik, ké-
sőbb azonban kiderül, hogy alkalmatlan
a darab megjelenítésére. A színpad-
nyílással párhuzamos, a teret mélységé-
ben kettéosztó fal alkotja a díszletet,
amely az első képben állomás, a többi-
ben Mukányiék háza különböző
részeinek ábrázolására szolgáL Míg az
első felvonás állomáshelyszíneit a dísz-



letfal előtti térrész osztásával sikerül
megteremteni, a többi részben képtelen
helyzetek születnek amiatt, hogy a játék-
tér jórészt tagolatlan, nincs egy beugró,
egy megtört felület, nincsenek határozott
járások. Ahogy nincs egyértelműen
eldöntve a darab mondandója és stílusa,
úgy nincs egyértelmű és bejátszható tere
az előadásnak. Csiky darabjának ki-
hallgatásokra, sugdolózásokra épülő
dramaturgiája nem működik ebben a
tagolatlan térben, ez a díszletelképzelés
csak a darabtól idegen ötletek megvaló-
sításához nyújt keretet. Ilyen ötlet például
az, hogy az állomás egyik emeleti
ablakában időről időre megjelenik egy
hegedülő lány - de hogy miért, nem tudni
-, vagy az, hogy a Mukányi házában
játszódó jelenetek alatt a háttérben, a
díszletfal mögött, az ajtókon át lát-hatóan
hol többen, hol kevesebben zene nélkül
táncolnak.

Á Mukányi a maga módján jól meg-
csinált darab, kitűnő figurákkal s jó

helyzetekkel. Ám a rendező nemigen
törődött a szituációk kidolgozásával, s
színészeivel jobbára túlhajtott, karikí-
rozott, típussztereotípiákkal jelzett ala-
kokat játszatott. Hiába érződik Kovács
Gyula igyekezete, hogy a címszerepet
tragikomikus, groteszk figurává formál-
ja, ha nincsenek körülötte a szerepek
mélységeit feltáró partnerek, ha nin-
csenek megteremtve „fejlődéséhez" a
megfelelő szituációk. Az adott lehetősé-
geken belül jó alakítás Csendes László
állóvizet megzavaró riportere, de ahogy
az egész előadásban nem észlelhető a
következetes építkezés, úgy az ő figurája
is csak akkor tud érdekessé válni, ami-
kor akcióba lép, holott ennek a szerep-
nek (is) elejétől fogva élnie kellene.

Ennél az előadásnál már félreérthetet-
lenül megmutatkozott annak a másfél
éves munkának a színésztorzító hatása,
amely a színház produkcióiban testet
öltött. Az ötletekre, a látványra, a gagek-
re épülő előadásokban a színészek kore

ográfiára mozgó feladatrégrehajtók lettek,
s mivel a produkciókat általában is az
jellemezte, hogy bennük a szituációk
értéke lecsökkent, az önálló színészi
munka értéke is devalválódott. Ez is
magyarázza azt, hogy a Mukányi szereplői
képtelenek mit kezdeni a helyzeteik-kel, s
szerepformálásukat leginkább a
rutinmegoldások, a klisék alkalmazása és
a modorosság jellemezte.

*

Gágyor Péter két éve van a színháznál, de
nemigen foglalkoztatják. Idei rendezése,
Goldoni Nem mindennapi házassága,
akárcsak a tavalyi Kocsonya Mihály házas-
sága - láthatóan szűkös körülmények
között jött létre. Erre utal a produkció
szegényes kiállítása, valamint a „pará-
désnak" nem nevezhető szereposztás. A
darabválasztás sem túl szerencsés, Goldoni
e darabvázlata nem véletlenül volt eddig
ismeretlen hazánkban. A szerelmi
bonyodalmakra épülő darab - Giannina,
Filiberto úrnak, a gazdag holland
kereskedőnek a lánya szerelmes a
hozzájuk bekvártélyozott szegény De la
Coterie hadnagyba, de a kereskedő, hogy
eltávolítsa lányától szerelmesét, a
hadnagyot egy vámbérlő lányával, Cons-
tance-szal akarja összeházasítani, ám a
tiszt szolgájának s a kisasszony komor-
nájának cselvetései következtében min-
denki megtalálja a maga párját - terje-
delmében s bonyolításában alig több, mint
egy egyfelvonásos. Gágyor sok-sok
játékkal dúsította fel a darabot, s a szolgák
jeleneteit a commedia dell'arte egyéni vagy
páros lazzijainak modorában játszatta. A
sokmozgásos, gyors tempójú játék, a
félreértések komikumának felerősítése, a
szerelmesek és az apák szerepében a
butaság, a tehetetlenség, az egymásra nem
figyelés, a mániák világában éles
túlrajzolása kiemelte a helyzetek, a figurák
viselkedésének abszurditását.

A rendező a színészek fizikai adottsá-
gaiból, modorosságaiból kiindulva, azok-
ra is építve dolgoztatta ki a figurákat.
Pontos összjáték alakult ki, s a végletes
ötleteket is felvonultató játék végig a jó
ízlés határain belül maradt - ami az utóbbi
időben Kecskeméten nem kis dolog. Az
előadás lelke s mozgatója Marianna
komorna szerepében Tóth Rita volt. Ő
érezte meg leginkább azt, hogy a rendező
miként igyekezett az igénytelen
vígjátékból egyrészt commedia dell'arte-
szerű kötött rögtönzéses

Goldoni: Nem mindennapi házasság (kecskeméti Katona József Színház).
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játékot, másrészt groteszk komédiát for-
málni. Az ő alakításában e kétféle játék-
stílus egyszerre s egyidejűleg volt jelen. Jó
partnere volt Gulyás Zoltán a szolga s
Fekete Györgyi a vetélytárs Constance
szerepében. Kitűnően indult, aztán színészi
„alakítássá" vált a darabindító néma lazzo -
egy szolga (Horváth Ferenc) nagy darab
lekváros kenyeret majszol, s közben egy
szintén a lekvárra éhes darázzsal
hadakozik --, s túlhajtottá, öncélúvá váltak
a szintén remekül kezdődő s ötletes
jelenetátkötő játékok: a szoba teljes
átrendezése közben fel-pörgetett tempójú,
némafilmes mozgású csetlés-botlás.

Vezér András fordítása stílustalan, a
textusban keverednek az irodalmias ki-
fejezések, a nyelvi pongyolaságok és a
kifejezetten mai szellemességek (ez
utóbbiak egy része persze a próbák során is
bekerülhetett a szövegbe!). A
szöveggondozás hiánya - hogy a
darabválasztás esetlegességéről ne is
beszéljünk - a dramaturgiai munka
elégtelenségére utal.

A színház és a budapesti Egyetemi
Színpad közös produkciójaként szerepel az
Egyetemi Színpad műsorán a Paraszt
dekameron című játék, amelynek szer-
kesztője és rendezője Vándorfi László.
Vaskos népi tréfák, anekdoták, pajkos
énekek, bordalok, rigmusok alkotják a
szövegkönyvet, a pajzán játék egy fiatal-
ember, Gyuri sorsán keresztül szól a
szerelemről, az emberi kapcsolatokról.
Vándorfi ebben a rendezésében ötvözte a
munkásságában eddig fellelhető két
legpregnánsabb stílusjegyet: a miszté-
riumelemek keveredtek a vaskos ko-
mikummal. A két réteg úgy hat egy-másra,
hogy sajátos stilizáció jön létre, a
misztériumjelenetek (ördögök, Jézus, Halál
szereplése) groteszkké válnak, a trivialitás
pedig jelzéses lesz. Térben elkülönül
(különböző szinteken játszódik) a főhős
életútját s az ezt színesítő-megszakító
anekdotikus részleteket ábrázoló két rétege
az előadásnak. A hát-térben, egy
emelvényen (amely egyben a játéktér
harmadik síkja is) játszanak a zenészek,
akik a legkülönfélébb zenei és
zörejeffektusokkal kísérik a játékot, s hol
egyértelművé teszik az amúgy sem túl
kétértelműen megfogalmazott szín-padi
szituációkat, hol ellenpontozzák a színpadi
cselekvéseket, közléseket. Ki-tűnő
csapatmunkát hajtanak végre a

játszók, a főhőst leszámítva minden
színész több szerepet játszik, pillana-
tonként más-más alakban jelennek meg,
ami a jelmezjelzések orientáló jellege el-
lenére sem teszi mindig teljesen átte-
kinthetővé az alakok. közötti viszonyokat.
De a pontosan kidolgozott mozdulatok,
mozgások, szünetek, tempóváltások,
ritmizálás kiváltja a néző elismerését.

A dekameronjellegből adódik, hogy a
szituációk hasonlók, s mivel a rendező és
a színészek eszközvariációja hamar
kimerül, a hasonló helyzeteket hasonló
módon, a parasztit olykor az olcsó parlagi
komikummal összetévesztve ábrázolják.
Emiatt a kétrészes játék. feszültsége
csökken, a szerkesztés íve az előadáson
megtörik.

*

Vendégrendezőnek, Hegyi Árpád Juto-
csának jutott az a feladat, hogy Alexandre
Dumas művét, A kaméliás hölgyet
színpadra állítsa.

A több mint száz éve született darab a
maga korában mondandójában s for-
májában is úttörő vállalkozásnak szá-
mított. De még a század első felében is
számos színház tartotta műsorán a dara-
bot, s olyan nagy színésznők választották
jutalomjátékul Gauthier Margit szerepét,
mint Eleonore Duse és Sarah Bernhardt
vagy Márkus Emília és Bajor Gizi. A kor
jelentős magyar kritikusai már vegyes
érzelmekkel közeledtek a műhöz, Ambrus
Zoltán még egy-

értelműen jelentősnek tartotta, Kárpáti
Aurél szerint „Dumas fils vitriolja hiába
enyhült limonádévá a fölötte elmúlt
évtizedek során. Van benne egy csepp,
amely az örök élet varázsitalából való".
Kosztolányi Dezső pedig így írt: „Régóta
nem kérdés számunkra a Kaméliás hölgy
kérdése. Amit valaha forradalmi merész-
ségnek hirdetett, azt ma a polgári család-
apák is hirdetik. De megmaradt a darab
szelleme és elragadó bája. Nézőtér és
szín-pad között egy vékony, alig látható
üveg-fal feszül. Ezen keresztül nézzük a
kréta-arcú, szenvedő hölgyet, mint valami
ódon múzeumi ereklyét. Ő az első
»klasszikus« és egyben modern kokott.
Magát a drámát pedig úgy élvezzük, mint
egy japán vagy egy hindu szín-művet,
melyet már nem egészen értünk, de
érezzük az ízét, s főképpen emlékszünk
régi igazságokra, régi emberekre, régi,
elviharzott színházi estékre. Apáink
házára s anyáink könnyére emlékszünk."

Ma azonban már legjobb esetben is csak
a nagyapáink s nagyanyáink világára
emlékeztet A kaméliás hölgy. Mi késztethet
egy színházat, egy rendezőt ennek a
darabnak a bemutatására? Az, ha a
kasszasikert a nézők megríkatásától
várják, ha a társulatban olyan színésznő
van, aki után kiált Gauthier Margit
szerepe - de Kecskeméten nem a társulat
nőtagjainak egyikére, hanem egy
főiskolásra osztották a szerepet -, ha a
rendezőnek olyan mondandója van, amit
csak ezzel a művel közölhet - Hegyi
Árpád jutocsának láthatóan ilyen

Ecsedi Erzsébet, Holl Zsuzsa és Mester László a Paraszt dekameron kecskeméti színházi előadásában
(lmreh István felv.)



közlendője nem volt. Így tehát csak egy
dekoratív, korrekt, meglehetősen érdek-
telen előadás született. A rendező komo-
lyan vette a történetet, de a máshol, más
műveknél rá jellemző ironikus látás-
módja nélkül.

Hegyi Árpád Jutocsa többször használt
módszere: a műfaj, a darab jelleg-
zetességeit, az érzelmek, indulatok, meg-
nyilatkozások hevességét egy árnyalattal
felerősítve egyszerre tudja érzékeltetni a
dolgok színét és visszáját. Ez-által
minden erőltetett és túlzó eszköz nélkül
képes ironikus távolságtartást teremteni a
színpadi valóság és a néző között. Ezt a
módszert ezúttal nem alkalmazta, vagy
erre a látásmódra nem voltak eléggé
érzékenyek a színészek.

A kamarajelenetek voltak a legkidol-
gozottabbak, ám ha háromnál többen

szerepeltek a színpadon, bekövetkezett az
ilyenkor a magyar színházak legtöbbjére
is jellemző helyzet: karakter nélküli
figurák szervezetlen téblábolásában, za-
jongásában, lázas semmittevésében, „ál-
talában"-viselkedésében elvesznek a kü-
lönben körvonalazott főfigurák is.

Sztárek Andrea nem engedett a nem
egészen rászabott szerep kínálta szenti-
mentalizmus csábításának, inkább ka-
rakterfigurát alakított, mint szenvedő
hősnőt. Érett, jó alakítás Sztárek Mar-
gitja, nyoma sincs a debütálással együtt
járó tapasztalatlanságnak, ügyetlenke-
désnek, s ez a rendező és a színésznő
együttes munkájának az eredménye. A
többiek szerepformálására már kevesebb
figyelmet fordított a rendező. Az öreg
Duvalt Major Pál kezdte játszani, majd
váratlan halála után Vitéz László

vette át a szerepet. A mellékszereplők
közül kiemelkedett világos és következetes
szerepépítkezésével Csendes László.
Egyedül Vándorfi László éreztette
szerepében a rendezőre máskor jellemző
iróniát: Armand epekedése, felfortyanó
indulatai, büszkesége, bánata s megtérése
nem vált nevetségessé, de egészen
komolyan sem lehetett venni.

Fölösleges és didaktikus megoldás volt
az előadás befejezése: Margit halála után
újrakezdődik az az üres, felszínes társasági
élet, amellyel a darab indult.

*

A legproblematikusabb s a kecskeméti
művészi zsákutcát a legpontosabban ki-
fejező produkció az évadzáró Koldus-

opera, amelyet Malgot István rendezett. Ez
az előadás csak nyomokban viseli magán
azokat az erényeket, amelyek Malgot
régebbi bábos vagy bábos ihletésű
mozgásszínházi produkcióit jellemezték,
ezzel szemben tartalmazza mind-azon
stiláris és műmegközelítési torzulásokat,
amelyek az elmúlt két évad legtöbb
előadásában tetten érhetők voltak.

Malgot - eddigi munkásságából is
következően - a kisformákban tud gon-
dolkodni, epizódokat dolgoz ki, de nem
tud vagy nem akar ügyelni a folyama-
tokra, egy mű felépítésére, a részek és az
egész viszonyának következetes ki-
munkálására. Emiatt az a néhány kitűnő
jelenet, amelyet elsődlegesen a bábos-
mozgásszínházas látásmód jellemez - mint
például a sötétben, lila fényben
végrehajtott strip tease, amikor a levetett
ruhadarabok úsznak a levegőben, s a
felvillanó fényben derül ki a trükk, vagy
az Agyú-dalt megelevenítő kéz-játék -
elvész az általános stiláris, értelmezési és
játékmódbeli zűrzavarban.

Az előadás koncepciója - mint több más
Malgot-rendezésé - a jelen s a jövő, a
velejéig romlott felnőttvilág s a még
potenciálisan tiszta gyerekvilág szem-
beállítása. A darab szereplői egytől egyig
torz figurák, leginkább bábokéra emlé-
keztető külsővel s mozgással: kinek a
feneke van irreális méretűre kitömve,
kinek a keble, vannak, akik félelmetesen
riasztó maszkot viselnek, s vannak, akik
kitekert végtagokkal, vonagló mozdu-
latokkal vonszolják magukat, vagy kény-
telenek eltorzított hangon rikácsolni,
hörögni. Ebben a világban még a leg-
szimpatikusabb a leginkább a három
testőr valamelyikére hasonlító Bicska

Réti Erika (Polly) És Galkó Balázs (Bicska Maxi) a kecskeméti Koldusoperában (Karáth Imre felv.)



Maxi. Hasra esések, fenékbe rugdosások,
durvaság, a legváltozatosabb, csoportos és
egyéni, természetes és természetellenes
nemi aktusok imitálása, mesterkélt pózok,
mozgás és hanghordozás jelentik a
komikumforrásokat - akár-csak a két év jó
néhány más produkciójában. A darab
többé-kevésbé szöveg szerinti lejátszása
után a befejezés gyökeresen eltér a
brechtitől. Malgotnál hiába érkezik meg a
királynő hírnöke a kegyelemmel, Peacock
kirúgja az alvasztásra váró Bicska Maxi
lába alól a zsámolyt. A harmadik
koldusfinálét, a korált egy kislány énekli el,
akinek a kezében egy törött baba van, az a
baba, melyet a lóistállóba érkező
gengszterek látványosan és hatásosan tettek
tönkre az előadás elején.

A díszlet csupán néhány jelzésre szo-
rítkozik, ám az általuk kialakított tér
használata többnyire esetleges és követ-
kezetlen. Például a jelenetek zömében
három ajtót tolnak be kétoldalról. és há-
tulról, de a két szélső ajtót alig használják, a
szereplők minden logikát nélkülöző módon
járkálnak ki-be, nincsenek határozott
járások. Ha, mondjuk, a jelenet elején az
egyik ajtó Lucy szobájába vezetett, a jelenet
végére erről meg-feledkeznek, s a Lucyt
játszó színésznő szobájába visszavonulva
az ellenkező oldali ajtó előtt vagy mögött
hagyja el a színt.

Megfejthetetlen néhány jelenet értel-
mezése: például miért kell megszakítani az
első jelenetet a bordélyházat bemutató
epizóddal, vagy miért nem Polly énekli a
Kalóz Jenny balladáját, s miért illusztrálja
három színész a dal sztoriját, míg egy dizőz

sejtelmes fényben előadja a számot.
Rejtélyes, miért van ugyan-annak a
jelenetnek az egyik szereplőjén maszk, a
másikon csupán festés vagy az sem; miért
van egyes szereplőknek egy-egy
jellemvonását torz elrajzolással készített
jelmeze (Kocsma Jenny, Lucy, Tigris
Brown, Peacockné), míg másoknak miért
csak semleges ruházat jut; miért bánik a
rendező, akinek bábos gyakorlatában a
tárgyak, a kellékek gesztusértéke rendkívül
erős volt, most olyan következetlenül a
tárgyakkal (Peacockné vörös tolószéke
például egyetlen gag miatt szerepel, s
miután a poén bejött, a tolószékről
elfelejtkeznek); vagy miért színésznők
játszanak - motiválatlanul - bizonyos
férfiszerepeket (például a tiszteletest s egy
rend-őrt, illetve Filch koldust és egy rendőrt
ugyanaz a nő), miközben női szerepeket

is alakítanak. Érthetetlen, hogy a

Koldusopera songjai közül egyesek elmarad-
nak, helyettük viszont más Brecht-
művekből- például a Mahagonnyból - ke-
rülnek be dalok. Megfoghatatlan, hogy
miért vállalkozik egy olyan színház a
Koldusopera bemutatására, amelynek tagjai
többségükben (jószerivel csak Kárpáti
Denise és Kovács Gyula a kivétel)
képtelenek megbirkózni Kurt Weill
dalaival - annak ellenére, hogy a produkció
zenei vezetője a közreműködő-ként is
kitűnő Selmeczi György.

Önálló ötletek halmaza az előadás, az
ötletek nem rendeződnek össze, nincs
előzményük s nincsen következményük,
nincs folyamata az előadásnak. A rendező
fittyet hány a darab dramaturgiájának (a
jelenetek és a zeneszámok sorrendje.
például nem véletlen), önkényesen -- azaz
ötletszerűen - meg-változtatja a jelenetek
egymáshoz való viszonyát, az egészen
belüli súlyát (például az első felvonás
második, a lóistállóban játszódó jelenetét a
terjedelménél jóval hosszabbra nyújtja
csupán azért, mert itt számos játékötletet
lehet fel-vonultatna Ettől ez a jelenet a
felvonáson belül önállósul, terjengőssé
válik, s a cselekmény csak nagyon lassan
vánszorog előre). Természetesen joga van a
rendezővel: áthangolnia a darabot, az
íróétól eltérő hangsúlyokat adni egyes
részeknek, de csak akkor, ha ezzel vala-mi
más, új minőség jön létre. Erről ezen az
előadáson szó sincs.

Egy olyan előadásban, amelyben nincs
egyetlen természetes megmozdulás sem,
amelyben a színész csalt' báb, nehéz ala-
kításokról beszélni. Egyedül Peacock
figurája van többé-kevésbé kidolgozva,
gyanítható, hogy a színész, Kovács Gyula
önálló munkája jóvoltából. Az ő figurája -
kopasz fej, rajta egy pici keménykalap,
jobb kezében egy parányi esernyő,
baljában láncon a Biblia - és a színész kis
ernyőjére támaszkodó, derékból
meghajlott alakja, az ebből a pózból
következő mozgása, az indulatok elfojtása,
a mézesmázos beszéd-karakter végig
egységes marad, de mivel ez a
szerepépítkezés egyedüli az előadásban,
nem jöhet létre a színészi játék síkján sem
tényleges kapcsolat az alakok között.

A K o l d u s o p e r a - finoman szólva --
eklekticizmusa, a látszólag erős rendezői
akarat és a látható művészi zűrzavar ket-
tőssége mindennél jobban jelzi a társulat, a
színház szétzilálódását.

Kecskemétnek van is színháza, meg nincs
is. Van, mert áll még az épület, s jól-rosszul
működik benne egy társulat, de nincs, mert
ez a színház elvesztette kapcsolatát a
valósággal, a környezetével, a közönséggel.

Csiky Gergely: Mukányi (kecskeméti Katona
József Színház

Átdolgozta: Gyurkó László. Díszlet-jelmez:
Rátkai Erzsébet. Zenei vezető: Koltay
Gergely. A rendező munkatársai: Erdős
Marianna, Mózes István, Silló Sándor, Szij-
jártó Márta. Rendezte: Szigeti Károly.

Szereplők: Kovács Gyula, Zsiba Ágnes,
Ecsedi Erzsébet, Oravecz Edit, Galkó Ba-
lázs, Gurnik Ilona, Mester László, Major
Pál, Réti Erika, Kiss Jenő, Csendes László,
Dinnyés István, M. Horváth József, Szalma
Sándor, Gazsó György, Závori Andrea,
Szűcs Ágnes, Jablonkay Mária, Juhász
Tibor, Albert Gábor, Gyulai Antal, Molnár
László, Hontvári Ilona, Kádár Kata, Perényi
László, Szakál Zoltán, Vichmann Nóra.

Carlo Goldoni:' Nem mindennapi házasság
Fordította: Vezér András. Díszlet-jel-mez:

Gágyor Péter, Szakácsi Márta, Sőmen
Mária. A rendező munkatársa: Horváth Ferenc.
Rendezte: Gágyor Péter.

Szereplők: Vitéz László, Holl Zsuzsa,
Budai László, Fekete Györgyi, Beratin
Gábor, Gulyás Coltan, Tóth Rita, Horváth
Ferenc.

Paraszt dekamóron
Színpadra írta és rendezte: Vándorfi László.

Díszlet: Kulifay Tamás. Jelmez: Ecsedi
Erzsébet. A rendező munkatársa: Silló
Sándor.

Szereplők: Mester László, Beratin Gábor,
Gazsó György, Oravecz Edit, Ecsedi Erzsé-
bet, Silló Sándor, Holl Zsuzsa, Albert Gá-
bor, 'Tóth Rita, Molnár László, Leskovsky
Albert.

Alexandre Dumas: A kaméliás hölgy

Fordította : Kovács Aladár. Dramaturg:
Feldmár Teréz m. v. Díszlet-jelmez: Zeke
Edit. Zenei munkatársa: Koltay Gergely.
Koreográfus: Móger Ildikó m. v. A rendező
munkatársa: Viehmann Nóra. Rendezte: Hegyi
Árpád Jutocsa m. v.

Szereplők: Sztárek Andrea f. h., Vándorfi
László, Major Pál, Vitéz László, M. Horváth
József, Kiss Jenő, Csendes László, Szalma
Sándor, Tardy Balázs, Szakál Zoltán, Gyulai
Antal, Zsiba Ágnes, Fabó Györgyi,
Viehmann Nóra, Molnár László, Hontvári
Ilona.

Bertolt Brecht-Kurt Weill: Koldusopera
Fordította: Blum Tamás. Díszlet: Koszó

István. Jelmez: Berzsenyi Krisztina. Zenei
vezető: Selmeczi György. A rendező
munkatársai: Erdős Marianna, Mózes
István. Rendezte: Malgot István.

Szereplők: Galkó Balázs, Réti Erika, Kár-
páci Denise, Dinnyés István, Kovács Gyula,
Závori Andrea, Szűcs Ágnes, Tóth Rita,
Ecsedi Erzsébet, Mester László, Gulyás
Zoltán, Gazsó György, Selmeczi György,
Geltz Péter, Koltai Judit, Juhász Anikó,
Balázs Mária, Kádár Kati.


