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Stúdiók és álstúdiók

Négy évvel ezelőtt, amikor Miskolcon
megrendezték a stúdiószínházi produk-
ciók találkozóját, majd Kecskemét is
helyet adott egy hasonló szemlének, úgy
tűnt, hogy a stúdiószínházi forma kínálta
lehetőségek iránt nemcsak a színházakban
élénkült meg az érdeklődés, hanem a
kísérletező próbálkozások szélesebb körű
támogatást is fognak kapni. Ez csak
részben következett be. A nehezebb
gazdasági körülmények között nem
csökkent, sőt tovább nőtt az évadonként
bemutatott úgynevezett stúdióelőadások
száma, de változatlanul nem egyértelmű
ezek műfaji, tartalmi megítélése, támo-
gatása, s annak ellenére, hogy 1981-ben
Miskolcon és Kecskeméten a találkozók
minden résztvevője-játszók és rendezők,
írók, kritikusok és irányítók - egyet-értett
abban, hogy e szemléket rend-szeressé
kellene tenni, azóta ilyen munka-fesztivál
nem volt, s tudomásom szerint - főleg
anyagiakra hivatkozva - a közel-jövőben
sem terveznek ilyet. Holott négy év alatt is
sok minden változott a színházművészet
ezen ágában.

Mindenekelőtt megnőtt a stúdióbe-
mutatók száma. Ennek egy-egy évben
lehettek extrém okai is, például az 1981-
82-es évadban a Thália Stúdióban, az
1983-84-esben pedig Kecskeméten az
évadok stúdióelőadásainak egyharmadát
kitevő számú bemutatót tartottak. A
Thália Stúdió beindulásakor ugyanis a
színház számos vezető művészének
megadta a lehetőséget, hogy önálló
műsorával lépjen a közönség elé, míg
Kecskeméten az akkori színházvezetés
minden szempontból irreálisan túlmére-
tezett és átgondolatlan elképzelései mu-
tatkoztak meg abban is, hogy a Kelemen
László Színpadon egy év alatt tizenegy
produkciót vittek - többnyire kiérlelet-
lenül - színre. De ha a kiugró számoktól
eltekintünk, akkor is tény, hogy évente
harminc körül van a stúdióelőadásoknak
számítható bemutatók száma, s ez a
mennyiség az éves bemutatószámhoz
viszonyítva már jelentős hányad.

Kétségtelen, hogy egy néhány szereplős
stúdióprodukció költségei össze-
hasonlíthatatlanul kisebbek, mint egy

szokványos nagyszínházéi, s az is, hogy
ha. a stúdióelőadás beépül a színház
műsortervébe, akkor bizonyos kultúr-
politikai követelmények ezúton is tel-
jesíthetők. Viszont a stúdiókörülmények
azt is jelentik, hogy előadásonként csak
száz vagy ennél is kevesebb néző ülhet be
- adminisztratív megkötések miatt !
a kis termekbe, tehát a kisebb produkciós
költséget nem fedezi a bevétel, még akkor
sem, ha a stúdióelőadások jegyeinek ára
általában borsos. Ha viszont nem, vagy
nem elsősorban gazda-sági megfontolások
magyarázzák a stúdióelőadások növekvő
számát, akkor valami más, mindenekelőtt
művészi indokok. Erre utal az is, hogy
míg az 1981-et megelőzően vizsgált több
mint tíz évben a stúdiókörülmények
között játszott daraboknak a jelentős
része kommersz vagy csak. szórakoztató
célú mű volt, addig az elmúlt négy évben
az ilyen jellegű műsorok aránya tíz szá-
zalék alá csökkent, s az elmúlt szezonban
egyetlen olyan bemutató sem akadt,
amelyet tisztán csak szórakoztatás ked-
véért tűztek volna műsorra.

Van színház, ahol elsődlegesen foglal-
koztatási gondokon segít a stúdióelőadás,
amely rangos feladatokat kínálhat olyan
színészeknek, akik a nagyszínházi pro-
dukciókban valamilyen oknál fogva
kevesebb munkát kapnak, van, ahol
változatlanul kamaraszínházi funkciót
töltenek be a stúdiók, s van, ahol valóban
a műhelymunkát, új formák kipróbálását,
a társulat szakmai nevelését,
továbbképzését szolgálja a stúdiótevé-
kenység.

Az utóbbi években egyre gyakoribb,
hogy színészek rendezői szerepre vállal-
koznak, ez a tendencia a legpregnánsab-
ban éppen a stúdiómunkában érvénye-sül.
Négy év alatt tizennégy színész --
kaposvárott öt, Szolnokon három - kapott
lehetőséget arra, hogy srúdióelőadások.
rendezőjeként bemutatkozhasson, s
közülük néhányan már nem is egy
produkciót vittek színre stúdióban vagy
nagyszínházban.

A stúdióelőadások gyakorisága és
rendszeressége szempontjából nagy kü-
lönbségek vannak a színházak között.
Fővárosi színházak csupán a stúdió-
produkciók egyötödét mutatták be, s ezen
belül is a Thália Stúdió játszotta a pesti
előadások kétharmadát. A. Víg-színház és
a Budapesti Gyermekszínház két-két
előadása mellett a Játékszín, a
Józsefvárosi Színház és a József Attila
Színház (amely előzőleg már szín-

házon kívül játszott néhány stúdió jellegű
művet) ebben a szezonban próbálkozott
stúdióbemutatóval.

Vidéken a legtöbb stúdióelőadást a már
említett kecskeméti színház tartotta, de a
legrendszeresebb, a színház műsorpoliti-
kájának szerves részét képező stúdió-
munka Szolnokon folyik, ahol évadon-
ként négy bemutatót tartanak. Ugyan-
csal: rendszeresnek tekinthető a stúdió-
tevékenység Kaposvárott, Békéscsabán,
Veszprémben, Miskolcon, valamint Deb-
recenben s a két új színházban. a nyír-
egyháziban és a zalaegerszegiben. Pécsett
csak a színházon kívüli helyszíne-ken
tudnak stúdió jellegű produkciókat
bemutatni, s ez a körülmény megszabja a
válogatás szempontjait, az előadások
zömmel szórakoztató jellegűek. Szegeden
csak azóta lehet stúdióról beszélni,
amióta megnyílt a színház társalgója egy
pincehelyiségben, s teljesen bizonytalan a
stúdióelőadások sorsa Győrött, ahol az új
színház tökéletesen alkalmatlan a több
tagozatos munkán belül a kamara vagy
stúdió jellegű munkára.

De nem csupán a színházak tartanak
stúdió jellegű előadásokat. A Magyar
Színkör igen kétséges színvonalú és
eszmeiségű produkciói a kevés számú
csak szórakoztatni akaró stúdióelőadással
rokoníthatók, ugyanakkor a Duna-
újvárosi Bemutató Színpad és a Tata-
bányai Orpheusz Színház, illetve a
Szkéné Színház és néhány amatőr szín-
házi csoport (Pécsi Nyitott Színpad,
Debreceni Stúdió Színpad, Stúdió K. ,
Tanulmány Csoport, Utcaszínház stb.)
előadásai magukon viselik az ideális
stúdiómunka minden ismervét. A Ref-
lektor és a I lököm Színpad tevékenysége
e két színházi irányultság között jelölhető
ki.

A stúdióelőadások körébe az egysze-
mélyes produkciókat (az összelőadás
majd egyharmadát teszik ki!) és a kevés -
főleg két-három szereplős kamara-
darabokat szokás sorolni, ugyanakkor
számos mű eleve stúdiókörülmények
közé kényszerül gondolati vagy formai
kifogások miatt vagy a közönség vár-ható
csekély érdeklődésétől tartva. A
kultúrpolitikai, irányítói félelmek és
fenntartások indokolatlanságát és túlzott
voltát már a SZÍNHÁZ 1981. júniusi
számában megjelent összefoglalómban is
tényekkel igazoltam, ezúttal az elmúlt
négy év adataival csak nyoma-
tékosíthatom akkori érveimet. A bemu-
tatók - amelyek között csak a színházak
stúdióprodukciói szerepelnek, a zömmel



kommersz bemutatókat tartó vállalko-
zások, illetve a Vidám Színpad Kisszín-
padának címeit figyelmen kívül hagytam
- negyven százaléka magyar szerző
műve. Lecsökkent az angolszász iroda-
lom részesedése (még a hét százalékot
sem éri el), viszont megnőtt a német
szerzőké (Brecht, expresszionisták,
klasszikusok) - tíz százalékra. A darabok
alig több mint húsz százaléka csupán a
nem kortárs író műve, ami többek között
arra is utal, hogy a stúdiók nem-csak a
formai kísérletezés színhelyei, hanem a
kortárs szerzők mai mondandójú
műveinek bemutató fóruma is (az
előadások fele ősbemutató!).

A négyéves periódusban észlelhető ten-
denciákat az 1984-85-ös évad bemutatói
jól reprezentálják. Az előadások nemze-
tiségi, illetve műfaji megoszlása hasonló
az előbb vázoltakéhoz, csupán annyi
eltérés adódik, hogy a szovjet bemutatók
túlsúlyba kerültek a más nemzetiségű
szerzőkéihez képest. Ezt mindenekelőtt
az idei szezon ünnepi, évfordulós jellege
magyarázza. Jó pár színház (Győr,
Veszprém, Kecskemét, Nyíregyháza, Ta-
tabánya) a felszabadulás 40. évfordulójára
úgy emlékezett, hogy az elmúlt évek
sikeres szovjet kamaradarabjai közül
választott egy-egy művet, s azt a stúdió-
jában mutatta be. Érdekes módon a szín-
házak figyelmét nem keltették fel - a
Színházi Intézet ajánlójegyzékében is
szereplő - legújabb szovjet darabok,
amelyek a mindennapok visszásságait
sajátos látószögből és módon kritizálják.
Ehelyett inkább azokat a darabokat
részesítették előnyben, amelyek a magán-
élet tükrén át érzékeltetik a közéleti,
politikai vagy történelmi kérdések bo-
nyolultságát, a két szféra egymásra
hatását (Gelman: Magasfeszültség és A
pad, Gorin: A gyújtogató, Katajev: A
körnégyszögesítése, Arbuzov: Én, te, ő).

Ezeknek az előadásoknak a többségéről
írtunk már, ezúttal csak két meg-jegyzést
szeretnék hozzájuk fűzni. Az egyik
Katajev színművével kapcsolatos.
Érthetetlen, hogy miért nem bíznak a
rendezők, a színházvezetők a darab
humorában, sodró lendületű cselekmé-
nyében, jól megrajzolt figuráiban, a mű-
ből sugárzó humanizmusban. Miért kell
rossz zenés vígjátékot csinálni a jól
megírt darabból? Az Aldobolyi Nagy
György zenéjével játszott előadás ment-
hetetlenül a kommersz előadások szint-
jére süllyedt. A másik megjegyzésem a
győri Gelman-bemutatóra vonatkozik.
Gágyor Péter rendezése, Gyöngyössy
Katalin és Paláncz Ferenc játéka a nem
különösebben frappáns, kissé didaktikus-
szentimentális Magasfeszültséget olyan
előadássá formálta, amely jóval több volt,
mint az írott mű s mint egy
kultúrpolitikai feladat végrehajtása. Gá-
gyor és a színészek egyszerre tudták
megidézni a helyhez és időhöz kötött
problematika egyedi és általános voltát,
tisztelve az írói anyagot a két ember
közötti konfliktus pszichológiai rajzát
mutatták meg, ugyanakkor némi távol-
ságtartással is szemlélték az alaphelyzetet
és a személyeket. Ebből a megközelítés-
ből a helyzet humora és az érzelmek,
indulatok életszerűsége szintézisbe ke-
rült. A kétszemélyes darab eljátszása
tehát bizonyos stiláris, színészvezetési,
alakításbeli műhelymunkával párosult, s
így a „kísérlet" és a meghatározott
kultúrpolitikai cél együttesen érvényesült
az előadásban.

Az idei stúdióelőadások között - mint
már említettem - kifejezetten és csak
szórakoztató művet nem találunk. Azok a
produkciók, amelyeknek bevallott célja
elsődlegesen a kikapcsolódás elő-
segítése, azok is valami gondolati, stiláris
többletet tartalmaznak. A debreceni
színház mutatta be Queneau Stílus-

gyakorlatát. A Katona József Színház
legendás előadása után merész vállalkozás
ez, hiszen óhatatlanul összehasonlítják a
két előadást. Pinczés István rendezésének
egyik nagy érdeme, hogy a néző néhány
epizód után elveti az összevetés
gondolatát, a debreceni elő-adás
olyannyira különbözik szellemiségében,
gagkészletében és technikájában a pestitől,
hogy feleslegessé válik a méricskélés.
Három kitűnő clown mutatkozik be a
kabaréban: Dánielfy Zsolt, Horányi László
és Vízi György. Különösen Vízi érti-érzi
azt az abszurdba hajló stílust, amely ennek
a darabnak, illetve előadásnak a sajátja, s
amelynek lényege: úgy kell a szituációk, a
figurák jellemzőit felnagyítani, túlozni és
ellen-pontozni, hogy az így született komi-
kumból a helyzet képtelensége és tragi-
kuma is kiérződjön. Számos epizód magán
viseli az előadás debreceni ihletettségét, az
operaparódia, az előadás kritikai
visszhangjának ismertetése s az ebből
kibomló játék, a vetítések egyértelműen
Debrecenhez kötik az előadást.
Felfedezhetők a rendező amatőrszínházi
tevékenységének nyomai és eredményei is,
ettől sajátos jelleget kap a produkció.
Ugyanakkor nem szerencsés a nézők
„aktivizálása", színpadra invitálása, sze-
repeltetése, és különösen nem a róluk
készített videofelvétel visszajátszása,
ugyanis ezáltal nem a darabon nevet a
néző, hanem a társait neveti ki, s ez nem
lehet egy előadás célja. A jó ritmusú és
lendületes, szellemes előadás a végén
lelassul, ellaposodik, széttöredezik, s ezen
a tapsrendjáték sem segít.

Nyíregyházán a színész Schlanger
András rendezte a Kávéházi kabarét,
amelynek anyagát a rendező és Vend
András dramaturg Karinthy Frigyes, Rejtő
Jenő és Heltai Jenő műveiből állította
össze. A kávéházi keret nemcsak a
különböző jellegű dalokat, kuplékat,
monológokat, jeleneteket fogta össze,
hanem közös teret kínált nézőknek és
játékosoknak. Kár, hogy ez a tér igazából
nem funkcionált, ugyanis a néző nem
fogyaszthatott, tehát a jó ötlet csak ötlet
maradt. A jelenetek és a kuplék
egymásutánjából kezdetben nem derült ki,
mire akarják kifuttatni az előadást, de a
második rész egyre határozottabban
antimilitarista hangúvá vált, a blődliző
komédiázásból kiemelődött a zsidóüldö-

zés, az emberek megalázásának motívuma,
s végül már-már szájbarágósan tragikussá
fordult a játék. Nem sikerült a rendezőnek
a színészeket egységes



hangú társulattá kovácsolnia, a ripacs-.
kodás és a groteszk humor hátborzon-
gató megjelenítése egymás mellett élt, az
egyik elnyomta a másikat, így a nyil-
vánvaló szerkesztő i-rendezői szándék
csak töredékesen valósult meg.

Ritkán játszanak nálunk bolgár dara-
bokat. Már csak azért is üdvözölni lehet
a Thália Stúdió vállalkozását, mert
Valerij Petrov Szerelmem, színház című
kétszemélyes darabjának bemutatójával
ezen adósságunkból igyekezett törlesz-
teni. Petrov darabja hálás témájú: a
színészvilágot nem a szokott nézőpont-
ból mutatja be, hanem az öltözőbeli civó-
dásokat, barátságokat, a munka és a mű-
vészet egymást átható kettősségét. A né-
ző szereti az atelier-műveket, a szerző jól
játszható etűdsort szerkesztett, s a két
színésznő Drahota Andrea és Kánya Kata
- könnyedén, játékosan, sem a darabot,
sem a maguk nem túl bonyolult szerepét
nem túlságosan komolyan véve változtak
át egyik alakból a másikba, s szinte
feledte a néző, hogy ezúttal darabról,
pláne drámáról. szó sincs.

Mindhárom előadás erénye, hogy bár a
rendezők, színészek igyekeztek. valami
többletet is megmutatni az alapvetően
komikus művekben, a produkciók alap-
hangja megmaradt, s nívósan, többnyire
nemes eszközökkel komédiáztak, szóra-
koztattak. Ezek az előadások ugyan nem
tekinthetők igazából stúdióproduk-
cióknak, de nem tagadható az ilyen
művek iránti igény színész és néző
részéről egyaránt, s érthető, hogy
ezeknek az igényeknek a színházak eleget
tesznek.

Éppen nem a szórakoztatás, hanem a
gondolkodtatás a célja a stúdióelőadások
egy másik hányadának, ezekben az elő-
adásokban viszont a mondandót a játék
rovására, túlzottan didaktikusan hang-
súlyozva jelenítik meg. Tömöry Péter már
a második olyan darabot állítja szín-re,
amely a nyugat-európai drámaírásnak egy
sajátos, politikai színházi vonulatát
képviseli. A Kecskeméten játszott Maraton
(Comfortes műve) után Veszprémben a
Párizsban élő görög Andonis Doriadis
Különös délután ját rendezte meg. A
kétszemélyes darab egy félkatonai
diktatúra viszonyairól szól, s feltárja. a
hatalom kiszolgálójának és ellenző jének
bonyolult, ellentmondásos viszonyát, nem
titkolva persze, kinek a pártján áll az író.
Egy asszony és egy csavargó
párbeszédéből bomlik ki egy harmadik,

a tulajdonképpeni, de meg nem jelenő
főszereplő, a másként gondolkodó Pavlos
sorsa. A rendező egy eredetileg csaknem
szótlan mellékszereplőbő l, a parkőrből
lényeges, a két szereplőt körülvevő világ
atmoszféráját kifejező figurát, egy némán
is fenyegető, körbejáró fegyverest formált,
s ezáltal egyértelművé tette a darab
áttételesebb vonatkozási rend-szerét. Két
kitűnő színészi alakítás teszi Igazán
figyelemreméltóvá az előadást. Csák
Zsuzsa és Borbiczki Ferenc nem szerepet
játszik, hanem vérre menően „éli" a Nő
és a Férfi sorsát. Kettejük kapcsolatának
minden mozzanata kidolgozott, a
homályos utalásokból összeálló
beszélgetésük egyre feszültebbé válik,
ahogy apró gesztusok útján ma-. guk is
kezdenek rájönni, ki is a másik, s ahogy a
néző is mind tisztábban hit a
reménytelen és tragikus helyzet mélyére.

Szintén a sejtelmességből kibomló
valóság az alapja a józsef Attila Színház
most megnyílt stúdiószínházában elsőnek
bemutatott „tragibohózatának" . Ivan
Bukovcan Keringő a padláson című darab-
jának főhőse egy évek óta bujkáló férfi ,
akinek bűne, ha volt egyáltalán, már rég
elévült, de a félelem, a szorongások oly
erősek, hogy helyzetén képtelen változ-
tatni. Közben egy szerelmiháromszög-
bonyodalom alakul ki a szereplők között,
de e szokvány vígjátéki helyzet tele van
groteszk elemekkel, a Férfi , a Nő és
Dodo közötti viszonyokban kegyetlenül
mutatja meg a szerző az emberi
tulajdonságok eltorzulását. Beke Sándor
hangulatos térben játszatja a darabot, s
mindenekelőtt a végletes
megnyilvánulások kidolgozásával, a tra-
gikus és a komikus elemek egyidejű
érvényesítésével és egyensúlyban tartá-
sával teremtette meg az előadás alap-
hangját. A színészek ugyan eltérő karak-
tereket játszanak, de eltérő stílusban. is,
Horváth Sándor pszichológiai mikrojel-
lemzést ad a Férfi keserveiről, félelmeiről,
megaláztatásairól, s szerepében a tragikus

vonások erősödnek fel. Vogt Károly
Dodo alakjának inkább a komikumát
jeleníti meg, nem egyszer szokvány
vígjátéki patronok segítségével. Szabó
Eva Nője testesíti meg leginkább a darab
kínálta stílust, a színésznő alakításában
kerül összhangba a „tragibohózat" mind-
két összetevője.

Műfajilag, sti lárisan, tematikailag és
gondolatilag egyaránt igen színes képet
mutatnak a magyar darabok stúdió-
előadásai. A Thália Stúdióban egy önálló
est és egy drámai játék képviseli a magyar
irodalmat. Gálvölgyi János eddig
ismeretlen arcát mutatja meg A kölyök-
kor álmai című műsorában, amelyet
kortárs magyar költők és írók műveibő l
Tarján Tamás állított össze. A művek
egymásutánja egy negyvenéves „fiatal-
ember" életének fordulóit követi végig, s
ez a megélt negyven év természetesen a
magyar jelenkori történelem legutóbbi
évtizedeivel esik egybe. Vallomás és vita
ez a műsor, igenlés és tagadás együtt, de
egy pillanatra sem kérdőjeleződnek meg
benne sem az emberi, sem a közösségi
értékek, sőt ezen értékek féltése érződik
ki minden sorából. Gálvölgyi minden
művet szituációba helyezve mond el
(rendező Seregi Zoltán), tehát szakít a
szokásos előadóestek hagyományaival, s
ezúttal is bemutatja átváltozó-képességét.
Ez a megoldás ugyan igen hatásos, de
széttördeli a címek és a szer- . zők
ismerete nélkül amúgy is nehezen
követhető műsorfolyamot, s a befejezés
után kővetkező beszélgetés - melyben a
színész kiprovokálja a nézőktől, hogy
nem azt várták tőle, amit kaptak, de azért
ez is tetszett nekik -, valamint a
ráadásként adott paródiák agyoncsapják a
szépen elgondolt előadást.

Az amatőr szín játszásban egy időben
elburjánzott irodalmi színpadi műsor-nak
tetszett a Kell lenni valahol egy ősházasnak
című összeállítás, amely arra tesz
kísérletet, hogy nyelvrokonaink nép- .

költészete s néhány költő műveinek a

Schwajda György: Himnusz (szegedi Nemzeti Színház). Juhász Róza és Kovács Zsolt



segítségével valamiféle ősmítoszt
teremtsen. Egy medveáldozat képezi az
elő-adás vázát, a feláldozásra váró medvét
élethelyzetek bemutatásával szórakoz-
tatják. Így az előadás során a finnugor
népköltészet számos remeke szólalhat
meg, tehát mint ismeretterjesztés rend-
kívül fontos és hasznos a produkció, de
nem válik drámai játékká, ahogy a
műfajmegjelölés ígéri. Ugyanis a med-
veisten feláldozása csupán keret, ürügy, a
medvét játszó Kovács István lehetet-len
helyzetbe kényszerül azáltal, hogy az
előadás ideje alatt jóformán csak egy
emelvényen ül, és nézi a tiszteletére adott
műsort, s ahelyett, hogy a medve-isten
megváltói sorsának drámája bomlana ki,
térbeli centrális helyzete ellenére is kívül
kerül az előadáson. Életképek, dalok,
humoros és szomorú jelenetek követik
egymást epikus szerkezetben, a zenei,
koreográfiai, színészi megjelenítés
szépelgően stilizált, még a vaskos
komikum is szalonhumorrá szelídül.
Hiányzik a részletekből is az erő, a dráma,
annak bemutatása vagy érzékeltetése, ami
az embereket az istenként tisztelt állat
feláldozására kényszeríti.

Mindig biztos sikert ígér Karinthy
Ferenc Gellérthegyi álmokja, melyet most
Békéscsabán Barbinek Péter rendezett. A
színész-rendező túlzottan komolyan vette a
darab történelmi magját, s nem a játékból
sejteti a borzalmakat, hanem kibeszélteti
azokat a színészekkel. Fel-bomlik az
egyensúly a komikum és a tragikum
között, holott a darab lényege és
telitalálata épp e két réteg szüntelen
egymásba játszatása. Ha az előadás csak az
1944-45-ös korszaknak a felidézése, akkor
elszegényedik a darab, mert elvész belőle a
két ember egymásnak való
kiszolgáltatottsága és egymáshoz való
tartozása, a szerepjátszásban meg-
nyilvánuló tétre menő játék mint általá-
nosan érvényes tartalmak. Barbinek
számos jelenetet kitűnően old meg,
ugyanakkor más epizódoknál bántóan
következetlen (például a megérkezés
eljátszatásakor). Szabó Zsuzsa alakítása a
sokszínűbb, érzékenyebb, Tomanek
Gábornál érzékelhetők inkább a darab
tragikusra hangolásának káros követ-
kezményei, alakítása illusztráló, s ez egy
stúdióelőadásnál különösen nagy veszély,
mivel az egész előadás hitele csökken
ezáltal.

Nádas Péter Találkozásának pesti szín-
házi előadásáról már közöltünk kritikát, de
ezúttal is hangsúlyozni kell, hogy

ez nem stúdióelőadás, bár annak titulálják.
Éppen az az egyik alapproblémája a Valló
Péter rendezte előadásnak, hogy a rendező
sem önmagában, sem a színészeiben nem
tudta megteremteni azt az állapotot, amely
elengedhetetlen lenne ennek a darabnak az
eljátszásához, s ami tulajdonképpen
leginkább stúdiószín-házi keretek között
valósítható meg. A nagyszínházi
játékmód, a színészek és a zenészek
közötti összhang teljes hiánya annak a
következménye, hogy Nádas darabjának
lényegéig nem sikerült el-jutniuk az
előadás létrehozóinak. Így egy jelentős
darab ugyan színpadra került, de a műhöz
minden szempontból méltatlan
előadásban, s az eredmény nemcsak egy
produkció kétségtelen bukása lett, hanem
az is, hogy egy újabb esetleges adekvát
interpretálás esélyei csökkentek általa.

Giricz Mátyás másodszor rendezte meg
Mészöly Miklós Bunkerjét, ezúttal a
Józsefvárosi Színház új stúdiószínpadán.
A békéscsabai előadáshoz képest
(amelyről a SZÍNHÁZ 1981. júniusi
számában számoltunk be) nem változott a
koncepció, lényegében ugyanaz a tér,
ugyanaz a szerepértelmezés jellemzi a két
produkciót. Am ezúttal mégsem olyan
felhőtlen a bemutató kapcsán érzett
örömünk. A színészek mindegyike -
Dávid Kiss Ferenc, Pákozdi János, Varga
Katalin, Rosta Sándor, Jakab Csaba,
Kölgyesi György, Fekete László -
lelkiismeretesen testesít meg egy-egy jól
jellemzett típust, az előadásnak erős
atmoszférája, feszültsége, pontos ritmusa
van, s mégis - most jobban, mint négy
évvel ezelőtt Békéscsabán - hiányzik
valami: az összetettség. Túlságosan egy-
rétegű a szereplők között kibomló vi-
szony, túlzottan konkretizált az alap-
szituáció ahhoz, hogy a darab a maga
többszólamúságában elevenedhessen meg.

Az érdekes dramaturgiai munka, két
remek színészi alakítás és egy koncepció-
zus rendezői megvalósítás teszi a magyar
bemutatók között fontossá a szegedi
Nemzeti Színház két egyfelvonásosból
álló bemutatóját. Mindkét darab egész
estésből lett egyfelvonásos. Horváth P.
István Mária Magdolnája Görgey Gábor
dramaturgiai közreműködésével jött lét-re,
míg Schwajda György Segítségéből maga
a szerző készített egyfelvonásost
(Himnusz), amit Szegeden Vinkó József
dramaturg tovább tömörített. A Mária
Magdaléna kétszereplős mű, melyben
mintegy vízióban számos bibliai figurát

a címszereplő és társa jelenít meg. A valós
és képzelt helyzetek, a szerepek közötti
átmenetek indokoltsága és megoldása nem
minden esetben hiteles és elfogad-ható,
emiatt az eszme születéséről és
befogadásáról szóló írói-dramatikus anyag
kissé nehézkessé és erőltetetté válik.
Ugyanakkor Juhász Róza és Bácskai János
szinte a lehetetlent is meg-oldja, és elhiteti
a kissé mesterkélt alap-helyzetet s annak
belső változásait.

A Schwajda-darabnak ez a változata
viszont nagyon jó. A munkába bele-
rokkant két szerencsétlen ember, Józsi és
Aranka monoton, rövid mondatokat
ismétlő párbeszédeire szűkült a szöveg,
csupán egyetlen ember képviseli a kül-
világot, a mindenáron segíteni akaró, de
ezzel a család totális lezüllését, csődjét
okozó illetékesek és illetéktelenek
megtestesítője, akit végül Józsi megöl.
Kovács Zsolt és Juhász Róza kettőse
megrendítő. Egy-egy típust jelenítenek
meg, de a legapróbb részletekig egyénítve.
A szerepek buktatóit (részegség,
együgyűség stb.) könnyedén elkerülik.
Csak egyszerűen léteznek a parányi szoba
egyik sarkában kialakított kuckójukban.
De ennek a létezésnek roppant súlya van.
Amikor az előadás kezdetekor Józsi
kikecmereg a szenesládából, s Aranka
álmosan alig találja a tárgyakat, s először
hangzik el szaggatott motyogó
párbeszédük az éjjel történtekről, a kö-
zönség önfeledten nevet a két ügyefogyott
élhetetlenen. De ahogy újra és újra kis
változtatásokkal ismétlődik a jelenet, s
egyre szívszorítóbb lesz a család sorsának
alakulása, dermedt, döbbent csend váltja
fel a kacagást. A tulajdonképpen epikus
jelenetsor drámai erővel töltődik fel. Nincs
semmi látványos elem az előadásban,
nincs verekedés, nincsenek hatóságok,
jópofa brigád-tagok, lakók, elmarad az
állandó ének-lés, a csetepaté; csak
monotonon és szelíden kérdez Józsi, és
szelíden és monotonon válaszol Aranka. S
végül eléneklik a Himnuszt.

A két darab egymásra rímel, miként
jellemző zenei motívumunk is, és torok-
szorító keserűséggel szól az emberi lehe-
tőségek, értékek devalválódásának ve-
szélyéről.

Külön kell szólni négy színház stúdió-
munkájáról. Nyíregyházán csak az idén
épült meg a színház kiszolgáló épülete,
ahol helyet kapott a stúdiószínház is.



Az első évadban három bemutatót tartottak,
s az Én, te, ő, illetve a Kávéházi kabaré
mellett olyan hatalmas vállalkozásba
fogtak, mint Dosztojevszkij Ördögök j ének
adaptálása. Salamon Suba László
megoldhatatlan feladattal birkózott. Nem
az ismert és kitűnő Andrzej Wajda-féle
feldolgozást vitte színre, hanem
alkotótársaival (Kompolthy Zsigmonddal
és Vend Andrással) új változatot készített,
amelynek középpontjába nem annyira
Sztavrogin, mint inkább a hatalom
megszerzésének megszállottja, Pjotr
Verhovenszkij került. A dramatizálás végül
is nem sikerült. A regény szálai kuszán
kerültek át a darabba, drámai fontosságánál
nagyobb szerepet kapott néhány szereplő,
mindenekelőtt Sztyepan Verhovenszkij,
ugyanakkor teljesen homályba vész, illetve
csupán magatartásában és két
monológjában, tehát nem drámai
funkcióban mutatkozik meg Sztavrogin.
Míg egyfelől igyekeztek az eseményeket
egy többé-kevésbé követhető
eseményszálra felfűzni, elvesztek a
részletekben, apró epizódokra szabdalták
fel a történéseket, amelyek kapcsolódása
így nem logikus.

Ugyanakkor a feltételei sem voltak meg
egy ilyen méretű vállalkozásnak. A stúdió
nyitó előadásának készült a produkció egy
nem összeszokott, rend-kívül heterogén
társulattal - számos fiatal, friss diplomás
játszott együtt különféle iskolázottságú,
képességű régi színésszel -, irreálisan rövid
próbaidő-ben.

Az előadás az adaptáció és a körülmé-
nyek minden következményét magán
viseli. Ahány színész, annyiféleképpen
játszik. Simor Ottó daliszínházi eszkö-
zökkel próbálja még az írott szerepénél is
hangsúlyosabbá tenni az idősebb
Verhovenszkij figuráját, ezáltal hosszú
jelenetekre felborul az előadás belső rendje.
Csikos Sándor megjelenésében és
orgánumában bízva próbál súlyt adni a
drámai léttér nélküli Sztavroginnak -
minden eredmény nélkül. Vitai András
figurája és jelmeze, mosolya és tettei
„Fegyenc" Fegyka szerepében sehogy sem
kerülnek összhangba. Mátrai Tamás mint
Pjotr agyonkiabálja, -mozogja a jeleneteit,
de képtelen a dramatizálásból az alakra
nehezedő funkciót betölteni. Vajda János és
Juhász György két lehetséges életút
képviselőjének pregnáns rajzát adja,
erőteljesen, nem el-veszve a figurateremtés
részleteiben, de nem is elnagyolva a
jellemzést. Korompai Vali és Mester Edit
egy-egy epizód-

Juhász Róza és Bácskai János P. Horváth László; Mária Magdolna című drámájának szegedi
előadásában (Hernádi Oszkár felvételei)

Jelenet García Lorca
:

Bernarda Alba háza című drámájából (kaposvári Stúdió)

Csikos Sándor és Juhász György az Ördögök nyíregyházi előadásában



Gyuricza István (Bánk) és Cserna Csaba (Tiborc) a kaposvári Bánk bán-adaptációban (Fábián
József fe lvétele i)

eredménnyel járt. Bebizonyosodott, hogy
az az eszköztár, amelyet jó néhány évvel
ezelőtt alakítottak ki a legkitűnőbb amatőr
színházak - köztük a zalaegerszegi Reflex
Színpad -, fölösleges akkor, amikor a
színészi játék tökéletesen kifejezi a darabok
lényegét. Amikor az ama-tőr színészek
nem tudtak-tudnak egy-egy figurát teljes
gazdagságában és bonyolultságában
megjeleníteni, s ez-által nem jönnek létre a
drámai helyzetek, szükséges zenei,
látványbeli, a közösségi játékformákból
adódó megoldásokkal megerősíteni,
támogatni a színészi munkát. Am az olyan
előadásban, amelyben Fekete Gizi, Derzsi
János, Nádházi Péter, Kerekes László,
Farkas Ignác kitűnően eljátssza az antik és
a parafrazált Antigoné minden árnyalatát,
nincs szükség külsőleges és ebből fakadóan
didaktikussá váló megoldásokra, mint
például arra, hogy a szereplők fejüket egy
emelvényt letakaró lepel nyílásain kidugva
nézzenek farkasszemet - mintegy
lelkiismeret-ébresztést szuggerálva - a
nézővel.

Ugyanakkor kétségtelen, hogy a színé-
szek munkájában, a stúdiókörülményekhez
való alkalmazkodásukban, az egy-szerű,
mégis erőteljes megszólalásokban és
gesztusokban tetten érhetők azok az

eredmények is, amelyeket az amatőr
színházak (Universitas, Szegedi Egyetemi
Színpad, Manézs, Reflex, Stúdió K.)
honosítottak meg és tökéletesítettek, s
amelyek mára a hivatásos szín-házak
gyakorlatában is élnek.

A másik Brecht-bemutatót Valló Péter
rendezte, a Baalról a SZÍNHÁZ 1985.
júniusi számában írtunk. Az ott meg-jelent
kritikához csak annyit szeretnék hozzátenni,
hogy ennek az előadásnak - az Antigonéval
együtt - hallatlanul nagy szerepe van a
társulatépítésben, a színészi munkában a
szokatlan feladatokkal való találkozástól a
kialakuló szerep-köröktől eltérő figurák
megjelenítésé-nek lehetőségéig.

A legrendszeresebb stúdiómunka Szol-
nokon folyik. Idén is négy bemutatójuk
volt. Takács Gyula zenés, önvallomás
értékű műsora mellett Harold Pinter
Árulását, Botho Strauss Oh, azok a
hipochonderekjét és Pirandello IV. Herikjét
mutatták be. Az Árulás nem tekinthető
sikerült, megoldott előadás-nak, a Botho
Strauss-bemutató és a IV . Henrik pedig
megosztotta a szakmát és a közönséget.
Éry-Kovács András rendezésének egyik
gátja a rendező tervezte díszlet, amely oly
nehézkessé tette a háromszögtörténetet
időben visszafelé felgombolyító előadás
szín-változásait, hogy ezáltal a produkció
széthullt. Nem sikerült a darabból a fel-színi
közhelyesség mögül a mélyebb és keserűbb
mondandót kibányászni. A színészek -
Vallai Péter, Nagy Gábor és Papadimitriu
Athina - a társalgási darabok stílusával
küszködve igyekeztek megfelelni a
felszínesnek játszatott mű
követelményeinek.

A I V. Henriket igen erősen meghúzta
Árkosi Árpád rendező, s elsősorban a
címszereplő figurájára koncentrálta az
előadást. Kovács Lajos ebben a szezonban
csak ezt a szerepet játszotta, ezért
logikusnak tűnt az a dramaturgiai meg-
közelítés, hogy abszolút főszereppé tették
Henriket. De a beavatkozásnak az lett az
eredménye, hogy elveszett a dráma
viszonyrendszere, drámai erőtere. Ezt olyan
külsődleges epizódokkal, a darabtól idegen
megoldásokkal igyekezett a rendező
ellensúlyozni, mint a fő-szereplő
előadásvégi megverettetése vagy a kellékek,
jelmezek erőszakolt mára hangolása
(Adidas cipő, italautomata stb.), amelyek
végül is funkciótlanok maradtak. Mivel a
dramaturgiai munka során a dráma
meggyengült, s Henriken kívül minden más
szereplő

ban képes teljes életsorsot felvillantani.
Gaál Erzsébet megdöbbentő erővel él a
színpadon, alig van szövege, de
megszállottsága, együgyűsége egyszerre
félelmetes és szánnivaló. (Érthetetlen,
hogy a rendező a megölését miért a
dobogó alatt, egy kis zugolyban hajtatja
végre!)

A jeleneteknek sem önmagukban, sem
egymáshoz viszonyítva nincs ritmusuk, az
előadásnak nincs íve. Am a sok
negatívum ellenére is felmérhetetlenül
nagy jelentőségű ez az előadás a színház
és a város életében. Ugyanis elindítója
lehet egy igényes, koncepciózus, komoly
belső munkának, amely különösen egy
viszonylag elszigeteltebb helyzetű
színházban létszükséglet. S ezt a munkát
csak olyan darabokkal szabad és lehet
elkezdeni és folytatni, amelyek erőt
próbálóak, s minden alkotó energiát
megmozgatnak.

Zalaegerszegen sincs hosszú múltja a
stúdiónak. Az idén két jelentős Brecht-
bemutatójuk volt. Merő Béla rendezte a
Szophoklész Antigonéját, amelyben arra tett
kísérletet, hogy miként lehet a hivatásos
színész alakítóművészetét az amatőr
színházak kikísérletezett formavilágával
összeházasítani. A próbálkozás kettős



csak vázlatos megnyilvánulási lehető -
séget kapott, lehetetlen helyzetbe kerültek
a színészek, akiknek egy-egy villanás
jutott, s minden igyekezetük sem tudott
azon változtatni, hogy érthetetlenné vált a
mű. Csak Szakács Eszter tudott méltóan
erős partnere lenni Kovács Lajosnak, aki
vulkanikus kitörésekkel játszotta el a
külvilággal szem-ben az őrület álarca
mögé menekülő ember tragédiáját.

Minden szempontból irritáló előadás
volt a z Oh, azok a hipochonderek; nehezen
követhető cselekmény, szándékos
félreértések beépítése a történésekbe
amit a rendező még fokoz is -, a színészek
nagyon erős gesztusrendszere jellemezte
Csizmadia Tibor rendezését. Csizmadia
ezúttal is egy stílust akart megteremteni,
éppen ezért számára kevésbé volt fontos -
saját bevallása szerint is - az egyszálú
cselekmény léte vagy nemléte, így ideális
mű lett számára Botho Strauss darabja.
Szántó _Judit kitűnő elemzéséhez
(SZÍNHÁZ, 1984. december) csatlakozva
állítom, hogy nagyon lényeges ez az
előadás nemcsak a szolnoki színészek és
nézők látóköré-nek, stílusérzékenységének
tágítása szem-pontjából, hanem a
stúdiómunka egészét tekintve is, mivel
egy ilyen előadás tipikusan stúdióba való,
s arra szolgálna, hogy viták, sokoldalú
elemzések tárgya legyen, s hibáival,
megoldatlanságaival együtt is az egész
magyar színházi szakma okulására
szolgáljon.

Akárcsak a kaposvári Stúdió idei két
produkciója, a Hogyan vagy partigán? avagy

Bánk bán, illetve García Lorca műve, a
Bernarda Alba háza. Az első előadásról Szántó
Judit minden lényeges dolgot megírt
(SZÍNHÁZ, 1985. március). A
Bernardáról viszont külön is szólni kell.
Lázár Kati első rendezése kitűnő munka.
Értő kézzel nyúlt a darabhoz, jól sűrített,
és nagyon jól osztott szerepet. 'Bernardát
Jordán Tamással játszatta, aki nem nélküli
lénynek ábrázolta a család zsarnokát.
Maga a rendező-nő alakította Ponciát,
megmutatva a figura bölcsességét, a
többiek felett álló emberségét. Pogány
Judit félelmetes volt a bezártságtól
megőrült Maria Jozefa szerepében.
Egyszerűségében is megrendítő alakítást
nyújtott Prudencia kis szerepében
Körmendy Éva. Kitűnő karakterek voltak
a lányok, s ritkán látható intenzitással
élték szerepéletüket a parányi térben.
Egyetlen hamis hang, keresett, csinált
mozdulat, megoldás

sem tette disszonánssá vagy kínossá a lá-
nyok elfojtott indulatának kitörését, a
kitárulkozást. Vizsnyiczai Erzsébet
meggonoszodott Augrustiása, Tóth Ele-
onóra indulatos Magdalénája, Kristóf Kata
simulékony Améliája mellett Nagy Mari
Martiriója és Németh Judit Adelája
kiemelkedő teljesítmény. Martirio nem
külsőleg volt púpos, nyomorék, hanem
lelkileg. A halk szavak, a segítő kezek és
a lányban működő kielégítetlenség
ellentéte tette drámaivá a szerepet.

Adela viszont a szerelemtől felnőtt nővé
való megállíthatatlan, forgószél-erejű
ember lett Németh Judit elsöprő
intenzitású, ugyanakkor árnyalatgazdag
alakításában. A Jordán Tamás tervezte
puritán, jól bejátszható körszínházi já-
téktérben a bútorok, a kellékek jó ízlés-se]
lettek összeválogatva, I .. Kiss Piroska
jelmezei a darab világához és a bútorok, a
környezet sugallta maibb, középosztályi
miliőéhez egyaránt jól passzolt. Semmi
rendhagyó kísérletezgetés nincs ebben

Gyöngyössy Katalin Gelman: Magasfeszültség című drámájának győri előadásában
(Matusz Károly felv.)



CSÁKI JUDIT

A Józsefváros
névszínháza .. .

avagy: a nép Józsefvárosi Színháza

Második teljes évadját fejezte be a Jó-
zsefvárosi Színház - változatlan vezetés
alatt, változatlan működési-szerkezeti
feltételek közt. Általában villanásnyi idő
ez egy színház életében - s egy új szín-ház
esetében jószerivel arra sem elegendő,

közt, de nem rendelkezett kielégítő mű-
ködési feltételekkel. Az összevonás mu-
tatkozott a legjobb megoldásnak ... Egyik
színház sem kebelezi be a másikat. Az
összevonás alapján új színház szüle-tik, új
névvel, új társulattal, s folytatja a két
színház bevált tevékenységét." Az
összevonás határideje 1978. július i., azzal
a kiegészítéssel, hogy 1978. január 1-től
már jórészt együtt működik a leendő
színház, melynek székhelye a Vár és a
Józsefváros.

1977. október 22. A Film Színház
Muzsikában Gách Marianne készített
interjút Gyurkó Lászlóval, a Népszín-ház
az előadásban. Hallatlanul erős atmosz-
férájú, nagyon pontosan értelmezett, ha
úgy tetszik, hagyományos előadás a
Bernarda Alba háza, csakhogy a szereplők
egy része először találkozik ilyen szerep-
pel, s ettől rögtön más lesz a jelentősége
a hagyományos jelzőnek. A kaposvári
színház érzékelhető stíluskereséséhez,
stílusváltásához ez az előadás is hozzá-
járul. Mint ahogy a minden hagyományt
felrúgó Bánk bán is. A kaposvári színház
erejét, nyitottságát mutatja, hogy műso-
rában egyaránt megfér a hagyományokat
tagadva megújító produkció és a leg-
nemesebb realizmus új módszereit kitel-
hogy arculata pontosan, markánsan
kirajzolódjék.

Két év nagy idő viszont egy olyan
színház életében, amely a megelőző né-

akkor leendő igazgatójával:
„Január 1-től ez nem két intézmény

többé, hanem ... eggyé válik, közös szín-
társulattá alakul. Mindkét színház célja

jesítő előadás.

*

A színházak tehát láthatóan szükségét
érzik annak, hogy még anyagi és egyéb
nehézségek ellenére is készítsenek stú-
dióelőadásokat, és a közönség is érdek-
lődéssel és nyitottan fogadja ezeket a
produkciókat. De a stúdiószínházakat
megillető hivatalos és félhivatalos
törődés, figyelem jóval kisebb, mint ami
e terület fontosságánál, eredményessé-
génél fogva joggal elvárható lenne. Hogy
másra ne utaljak, a stúdióelőadások
kritikai visszhangja érthetetlenül kicsi, a
napilapok szinte agyonhallgatják ezeket
az előadásokat. A stúdió-produkciók
rendszeres szemléje pedig csak
vágyálom. Holott számos környező
országban az egyik legrangosabb feszti-
vál a kisformák, a stúdióelőadások vagy
az ifjúsági színházinak nevezett produk-
ciók seregszemléje (Jugoszlávia, Cseh-
szlovákia, NDK). Az esetlegesen meg-
rendezett monodrámafesztivál vagy a
még esetlegesebben megtartott stúdió-
színházi találkozó nem pótolja a rend-
szeres bemutatkozási fórumot. Az évi
harminc bemutató már olyan mennyiség,
hogy abból magas színvonalbeli
követelmények alapján válogatva is ran-
gos színházi találkozókat lehetne szer-
vezni. Am minden találkozónak egységes
fesztiválrendszerbe kellene illeszkednie,
ehhez végig kellene gondolni a jelenlegi
találkozók (országos, zenés színházi,
tájjelegű, műfajok szerinti stb.) rend-
szerét, finanszírozási, szervezési lehető-
ségeit, helyszíneit - Budapest például
nem alkalmas a munkafesztiválra -, idő-
pontját, és rangsorolni kellene az egyes
eseményeket. S e rangsorban a magyar
színház fejlődése érdekében fontos he-
lyen kellene szerepelnie a stúdiószín-
házak találkozójának,

hány esztendőt viharok közt, folytonos
változás-változtatás, átalakítás közepette
töltötte, s akkoriban több történt vele és
benne, az irodákban és az üléseken, mint a
színpadon.

A Józsefvárosi Színház tavalyi és most
lezárt évadából föltétlenül kitetszik a
színház vezetőinek koncepciója: Közön-
séggel kell megpakolni a fokozatosan
„följavított", lassan-lassan színházivá va-
rázsolt nézőteret. Ez az - elsődlegesnek,
helyenként kizárólagosnak - látszó cél-
kitűzés sok szakmai és egyéb következ-
ményt rejt magában. Am ahhoz, hogy
ezeket akár csak vázlatosan is áttekint-
hessük, legalább az események szintjén át
kell tekintenünk a megelőző néhány évet.

*

1977 elején a szakma, a hivatal és egyéb
illetékesek méltó körülmények között
ünnepelték meg az Állami Déryné Szín-
ház negyedszázados jubileumát. Dicsérő
szavak özöne méltatta a színház kétség-
telen érdemeit, ünneprontás - azaz az
akkori helyzet értékelése, a gondok,
problémák felemlegetése, netán változá-
sok szükségessége nélkül.

1977. április 2. MTI-közlemény a napi-
lapokban: „A 25. Színház és az Állami
Déryné Színház összevonásával Nép-
színház néven új színházat hoz létre a
Kulturális Minisztérium." A bejelentéshez
Tóth Dezső miniszterhelyettes a kö-
vetkezőket fűzte hozzá: „Mindenképpen
formát kellett találni a nagy múltú, ne-
gyedszázados Déryné Színház felfrissí-
tésére, korszerűsítésére . . . Legfiatalabb
színházunk, a 25, Színház tartalmi és for-
mai igényessége sikeresen teremtett új-
szerű kapcsolatokat színház és közönség

eddig is a közművelődési programhoz
kapcsolódott. A Déryné Színházra köte-
lezően hárult ez a feladat, a Huszonötödik
Színház pedig önként vállalta magára" -
állapította meg a két színház közös
nevezőjét az új igazgató. Bedobva ezzel
azt a jelszót, amelytől keserves küzdelmek
árán alig-alig sikerül majd megszabadulni.

Mik azok az eszközök, amelyeknek
révén a színház játékstílusa mind nagyobb
tömegeket vonz?
 Az ősi, populáris eszközökre gondo-

lok, a zenére, az énekre, a mozgásra, a
látványosságra. Ezeket szeretnénk most a
Népszínházban meghonosítani .. . - Vajon
a Népszínház hozzáigazodik-e a nézők
ízléséhez, kívánságához, vagy
vállalkozik-e csiszolásukra, befogadó haj-
lamuk gazdagítására?
 Semmiképpen sem alkalmazkodunk a

megkövesedett sablonokhoz. Inkább arra
vállalkozunk, hogy a közönségben élő, de
nem tudatosult, nem megfogalmazott
igényeket föltárjuk, kibányásszuk."

Ahelyett, hogy a megvalósulás mi-
nőségének tudatában a ma már legjobb
indulattal is naivan idealisztikusnak tűnő
célkitűzéseket elemeznénk, lássuk a szá-
mokat: a Déryné Színház évi ezernyolc-
száz előadásával, tíz társulatával, száz-
húsz közreműködőjével szemben a Nép-
színház négyszáz dolgozóval (közülük
száznyolcvan színész), négy prózai tár-
sulattal (közülük három utazó, egy állandó
pesti) évi nyolcszáz előadásra vállalkozott
szerte az országban. Ezek a számok
természetesen nem igazolják a nagy múltú
előd ezernyolcszáz előadásának művészi
színvonalát - ez ugyanis egyre


