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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



több kívánnivalót hagyott maga után -, sem
pedig a „minden pajtába színházat" elv
változatlan időszerűségét.

A sajtó - különösen a vidéki sajtó -
mégis az olyan, amilyen, de valamelyest
létező színházi ellátottság megszűnésétől
féltette a vidéki városok, falvak közön-
ségét, s aggodalmait késlekedés nélkül a
nyilvánosság elé tárta.

1977. december 18-án a Zalai Hírlapban
„A Népszínház mellett - nem csekély
aggodalommal" címmel írt cikket Varga
Zoltán: „Az alapprobléma: meglesz-e a
magasabb szintű folyamatosság? Nem
látja-e kárát a közönség ennek a gyors
egyesülésnek? 1977. szeptember vége és
december 31. között (amikor már az
egyesülést készítették elő - Cs, J.) mind-
össze tizenhárom előadást tartottak öt
játszási helyen. S ha ezt összevetjük a
megelőző év azonos időszakának tizen-hét
játszási helyen tartott ötvenegy elő-
adásával, a mennyiségi különbség fel-
tűnő."

1977. november 22-én a Pest megyei
Hírlapban Kriszt György tudósít a Nép-
színházon belül létrejött Könyvtár Szín-
ház terveiről, s bár a későbbiekben
többször esik még szó a különböző, ki-
fejezetten közművelődési csoportokról a
színház keretén belül - ezek máig mű-
ködnek -, erről nem hallunk többé.

A vidéki előadások mennyiségi csök-
kenése ellenére valamelyes nyugalmat hoz
a vezetői nyilatkozat, mely szerint „az
utazó társulatok munkájában a szín-ház
minden tagja részt vesz".

Emlékezetes előadásdömpinggel nyi-
tották meg 1978. február 13-án a Vár-
színházat, a Népszínház székhelyét. Az
épületben minden elképzelhető és elkép-
zelhetetlen helyen tartottak előadást, dél-
után öttől éjjel fél kettőig. Műsoron volt
többek között Ajtmatov, Pilinszky,
Hernádi, Kurt Bartsch műve.

Sokan - köztük e sorok írója is örömmel
üdvözölték e fesztiválhangulatú és -
zsúfoltságú színházavatást, Csak
valamivel később tűntek szembe a szín-
házi menet gyakori döccenői, a túlhaj-
tottság miatti kapkodás, esetlegesség - de
akkor már nem lehetett nem észre-venni.
A szélesre szabott műsorpolitika
arctalanul eklektikusra sikeredett - a nyitó
darab (Hernádi Bajcsy-Zsilinszky Endre
című drámája) után műsorra tűzték
Marlowe Doktor Faustusát, Fejes Cserepes
Margit házasságát, Brecht Egy fő az egy fő
című művét, Cseh Tamás és Sándor
György előadóestjét a színház-teremben.

A Józsefvárosi Színházban bemutatták
többek közt Genet Cselédekjét, Rossini
Sevillai borbélyát, Molnár Ferenctől a
Liliomot, Bartschtól a Has és A kötél című
műveket. A kongó nézőtér és a
hevenyészett előadások láttán alapozódott
meg a gyanú a drukkerekben és a
kíváncsiakban: a közművelődésinek hir-
detett profil jótékonyan, de egyre kevésbé
sikeresen rejti a szellemi összevisszaságot,
a valódi, tudatos koncepció hiányát.

A vidéki sajtó pedig mindegyre pa-
naszkodik. A Kelet-Magyarországban az
év végén: „Évente 200-220 előadást tartott
a megyében a Déryné Színház ... Az
induló, idei évadban a Népszínház
mintegy 4o-5o előadása aránytalanul
kevés."

Ugyanez a Nógrád című lapban: „A
Népszínház megalakulásával körülbelül
egyötödére csökkent megyénkben a ját-
szási helyek száma." Igaz, a színház szi-
gorú műszaki, technikai és egyéb felté-
teleket állapított meg, amelyek követ

keztében számos -- köztük színházi játékra
valóban alkalmatlan -- helyről végleg el-
került a Déryné, illetve a Népszínház.

Egyébként ekkoriban, az 1978. őszi
évadkezdés előtt szerződött a színház-hoz
Ruszt József és vele néhány színész
Kecskemétről, köztük Gábor. Miklós,
Vass Éva. Rusztról azt is rebesgették,
hogy vezetőnek, de legalábbis vezető
rendezőnek kerül a Várba. Amikor a
rádióban interjút készítettek vele, min-
denesetre a színházra átfogóan vonatkozó
kérdésekről is beszél, például a nyolc-száz
helyett már csak hatszáz vállalható vidéki
előadásról. Önkritikusan állapítja meg a
nyitó (fél) évad több előadásáról is, hogy
kudarc, például a Hernádi- és az
Ajtmatov-darab bemutatása; panaszolja,
hogy még a szokatlanul kis méretű néző-
tér is állandóan kong, rendre üresek a
széksorok, nem megy a színház. Gyurkó
László ekkortájt nem nyilatkozott,
hosszabb ideig beteg volt. Ami a közvéle-
mény értékítéletét illeti: a rádió 168 óra
című műsorában a színházról szóló riport

Varga Kata (Johanna) és Velenczey István (Cauchon) G. B. Shaw: Szent Johanna című drámájának
józsefvárosi előadásában



címe: Megbukott a Népszínház? - igaz,
egyelőre kérdőjellel.

Lapunkban, az 1978/6. számban Nánay
István értékelte a Népszínház első lépéseit.

1979 elejétől megszaporodtak a talál-
gatások; sokan tudni vélték, hogy Gyurkó
László betegállományából nem tér vissza a
színházhoz (sőt, „többé színház közelébe
sem megy", nyilatkozta ő maga később,
még kecskeméti kinevezése előtt); a
Magyar Ifjúság riportere tudni véli, hogy a
színház megbízott igazgató irányítása alatt
működik, s a megbízott igazgató Majoros
József, akit egyelőre az ügyvezető
igazgató titulus illet meg. Ő így látja a
színház helyzetét: „Ami pedig a közvetlen
jövőt illeti: az elmúlt időszakban
különböző műszaki, szervezési és
egyeztetési gondok miatt, úgy érzem, a
kelleténél többször kellett igénybe
vennünk a közönség türelmét és
megértését. Jó kilátásaink vannak rá, hogy
ez a kölcsönösen rossz közérzetet teremtő
állapot megszűnik. A türelem-nek és
megértésnek ára van. Meg kell felelnünk
annak a hatalmas lehetőségnek és
feladatnak, ami a kezünkbe adatott: meg
fogjuk csinálni a Népszínházat."

A valóság azonban úgy cáfolt rá Ma-
joros nyilatkozatára, hogy - az ügyvezető
igazgató minden jó szándékát és buzgal-
mát elismerve - jó időre hihetetlenné és
hiteltelenné tett minden, a Népszínházzal
kapcsolatos nyilatkozatot. A különböző
műszaki és egyéb gondok a nyitás óta
változatlanok maradtak a színházban; ez
volt az egyetlen folyamatosság. Majoros -
meglehet, indokolatlan - optimizmusa
egyetlen dologra épülhetett csupán (a
természetes bizakodáson kívül) : a
vezetőváltozásra.

Néhány hónap múlva a miniszterhe-
lyettes Malonyai Dezsőt nevezi ki igaz-
gatónak és Vámos Lászlót művészeti
vezetőnek - 1979. augusztus i-től. (Vámos
László - egy megállapodás értelmé-ben -
csak egy évvel később, 1980 nyarán
foglalja el új állását.)

A bejelentéssel egy időben a Népmű-
velés című lap júniusi számában az újság-
írónak - neve vállalása nélkül - nyilatkozik
„egy várszínházi vezető". „Ma még
valójában különáll a korábbi két színház,
nemcsak földrajzilag. A józsefvárosiak
tájolnak ... többségük hajdani dérynés. A
váriak produkciói nem kerülnek vidékre,
műsorpolitikájuk is más. Eddig nemigen
keveredtek a színészek sem: a Vár vezető
művészei ha (ritkán) játszottak is a
Józsefvárosban, utazó pro

dukciókban nem vettek részt." A nyilat-
kozó szerint a „felállás" egyébként a kö-
vetkező: az év végéig névleg Gyurkó
László az igazgató, megbízott igazgató
Majoros József, vezető rendező Jancsó
Miklós.

Mire Malonyai Dezső átveszi a szín-
házat, már számos színészbesorolási, ta-
gozatigazítási s egyéb kísérlet gyötörte
meg a mindkét táborban elégedetlen szí-
nészeket. A volt dérynések nap mint nap
szembesítve érzik magukat azzal a hely-
zettel, hogy épületük, tevékenységük,
színházuk csak „cselédlánya" egy másik
társulatnak, épületnek, tevékenységnek:
egy fővárosi színháznak. A két - alig két
esztendeje egyesített - színház maradék-
talanul felbomlott ugyan, de a reménnyel
ellentétben nem született nyomukban új
színház, új társulat, csak új név. Mind-ez
nyilván a kulturális kormányzatnak is
feltűnt, s ezért jelölte ki a színház élére a
rutinnal, komoly vezetői, művészi
tapasztalatokkal bíró Malonyai Dezső-
Vámos László párost. A szakmai köz-
vélemény joggal hihette (miként talán ők
maguk is ekkor még), hogy hosszú távú
döntés, kinevezés történt. Netán
megoldás.

Malonyai Dezső kezdeti nyilatkoza-
taiban bizalomra okot adó határozott-
sággal látott neki a helyzet tisztázásának.
A „mindenki népszínháza" jelszó ugyan
változatlanul tartja még magát (egyéb-
ként másutt újult erővel időnként az-óta
is!), de az új igazgató sokkal reálisabban
méri fel a lehetőségeket és a feladatokat,
mint az addigi vezetők, nyilatkozók közül
bárki.

1980. július 20-án egyéves igazgatását
summázó interjú készült vele a Magyar
Nemzetben. „A nézőterek már teli van-
nak, legalábbis elkelnek a jegyek" -
mondta. A kérdésre pedig, hogy külön-
választották a társulat színészeit, a kö-
vetkezőket felelte: „Igen. Szemfény-
vesztés volna egyenlőségjelet tenni szí-
nész és színész között." Ruszt József, aki
nagy ambícióval látott itt munkához (igaz,
még az előző vezetés égisze alatt), a hírek
szerint Szegedre szerződik művészeti
tanácsadónak. A hír igaznak bizonyul,
azzal a kiegészítéssel, hogy szerződése
érvényes marad a Népszínházban is.

A SZÍNHÁZ 1980/8. számában Szán-tó
Judit közöl interjút a Népszínház ve-
zetőivel. Egy másik interjúban, a Szabad
Föld 1981. február i-i számában az igaz-
gató kijelenti: „Nem sikerült létrehozni a
különböző műfajú együttesek össze-

tett alkotóműhelyét; ma már tudjuk, nem
is lenne helyes."

Ez utóbbi félmondat szerényen, de
határozottan egy egész kulturális-szín-házi
koncepció bukását ismeri fel és el. A
legilletékesebb, az igazgató mondta ki, aki
ekkor tán még maga sem sejtette, hogy
nem egészen egy esztendő múlva egészen
más, új feladat vár rá, jelenlegi színháza
pedig ismét az átszervezés állapotába
zuhan.

1981 májusában a Film Színház Mu-
zsikában Gách Marianne Vámos László
főrendezővel beszélget, aki az előbbi fel-
ismerést még pontosabbá, árnyaltabbá
teszi: „A Népszínház igen nemes elkép-
zeléssel alakult, de működésének a fölté-
teleit, lehetőségeit nem átgondoltan ha-
tározták meg. Eggyé akartak olvasztani
olyasfajta elemeket, amelyeknek semmi
közük egymáshoz ... Végül is a sok-
arcúnak meghirdetett Népszínház hatal-
mas káoszba fulladt."

1981 nyarán a színházhoz szerződött
Kerényi Imre, aki nemsokára megrendezte
a színház máig legnagyobb - szak-mai és
közönség- - sikert aratott produkcióját, a
Csiksonalyói passiót. A Várszín-házban
megteltek a széksorok, s már nemcsak
ezen az előadáson.

A Józsefvárosi Színházban leálltak azzal
a vonallal, ami ebben a közegben
legalábbis duplán abszurd (Genet, Kurt
Bartsch), és egy reálisabb műsorpolitika
jegyében kezdtek dolgozni.

Változatlanul különállt a két fővárosi
székhely, következésképp közös szer-
vezeti egységben ugyan, de külön-külön
látta el feladatait a két színház. Már nem
volt szó átfogó és közös népművelésről,
nagynevű fővárosi színészek utazó pro-
dukciókban való részvételéről. A József-
városi Színház ekkor elkezdett hasonlítani
igazi elődjéhez, a Dérynéhez. Rész-ben,
mert a színészek nagy része ugyanaz
maradt; s a darabok kiválasztása, rende-
zése, a közérthetőségre való törekvés,
amely leginkább a kézenfekvő eszközök
favorizálásában nyilvánult meg, ismét a
közönség - a tényleges közönség - igé-
nyeihez igazodott. Gyakorlatilag már nem
merült föl, hogy a Józsefvárosi Színház a
Vár kamaraszínháza legyen;
egyértelműnek fogadtuk el, hogy a táj-
színház pesti központja. Színvonalban,
anyagi és egyéb igényességben olyan
messze került egymástól a két színház,
mint a főváros térképén.

A felemás nyugalomnak ismét egy dön-
tés vetett véget; ez a döntés azonban
alapvetően különbözött a színházat



érintő korábbi döntésektől. A minisz-
térium bejelentette, hogy 1983. január 1-
től a Nemzeti Színház igazgatója Ma-
lonyai Dezső, művészeti vezetője pedig
Vámos László. A személyi döntés ez-úttal
- ez a fontos különbség - intézményi
változást is hozott. A Várszínház a
Nemzeti Színház kamaraszínháza lett, a
Népszínház név kizárólagos örökösévé
pedig a Józsefvárosi Színház központtal
működő tájszínház vált. Igazgatója Misz-
lay István lett.

Ez a döntés - illetve az a része, amely a
Józsefvárost illeti - a helyzet, a valóság
tudomásulvételén alapszik. Éppen öt évvel
az önálló Déryné Színház megszüntetése
után Népszínház néven ismét ön-álló lett a
társulat. Évi ezeregyszázra emelkedett az
előadásszám (lehet, hogy csökkentek a
technikai-műszaki igények? Vagy
egyszerűen többször utazik a társulat
ugyanazokra a helyekre?), ötven színész
maradt a népszínházi két-százból, s az
egykori dérynés százhúszból - de ezek a
színészek besorolásbeli megkülönböztetés
nélkül egyenrangú tagjai a társulatnak.
Papíron legalább. Az új igazgató
törekvése illően szerény, de tartalmas: „a
Józsefvárosi Színház színvonalas,
mindennap játszó perem-kerületi
színházzá váljék".

Egy másik interjúban - a Magyar
Nemzetben - érintőlegesen ugyan, de kitér
az új igazgató, Miszlay István, az új
helyzet ismerős voltára: „Két
mendemonda kering a Népszínházról.
Tisztázzuk, ha tehetjük, mindkettőt ... Az
egyik szerint a Dérynét visszalopták suba
alatt a Népszínházba, hiszen ugyan-az az
együttes zöme, ugyanúgy tájolnak, a
Kulich Gyula téri színházba vissza-
visszatérve. A másik szerint épp ellen-
kezőleg - fokozatosan az utazórészleget
felszámolnák, hogy a régi sikertelenséget
ne reprodukálják."

A cáfolat pedig így hangzik: „Először
is a Déryné Színház és a Népszínház nem
lehet egy és ugyanaz, mert ez utóbbi több
tagozattal, közművelődési műsorokkal is,
csökkentett előadásszámmal, javuló
körülményekkel működik, s főképp, egy
híján minden nap játszik a fő-városban is.
Ami a vándortársulat szél-nek
eresztésének vaklármáját illeti, az
tudomásom szerint alaptalan. Annyi az
igazság, ahogyan szerte az országban
színházak nyílnak sorra, úgy játékkör-
zeteink egyre kisebbednek és közeled-
nek."

Némi egyszerűsítéssel -- érzésem sze-
rint - a helyzet a következő: valóban

nem a régi Déryné Színház állt vissza,
hanem egy olyan színház jött létre, ami-
lyennek az egykori Dérynének is lennie
kellene, a közben eltelt időt, a szükséges
ráfordításokat figyelembe véve. (Önma-
gában is érdekes, hogy az alig néhány éve
még ünnepelt Déryné Színház hirtelen
olyan mumussá vált, aminek fenyegetését
ki kell kérni egy igazgatónak.) A jobb
körülmények, az állandó fővárosi játszási
hely, a kiegészítő tevékenységek, a
tagozatgyarapodás egy természetes fej-
lődési folyamat szintén természetesen
bekövetkező fokozatai - természetes kö-
rülmények között. Ez utóbbi nem állt
rendelkezésre régen a Dérynében, és a
Népszínház viharos kisgyermekkorában
sem. Ami a másik „vádat" illeti: olyan
„fantomvádról" van szó, amelyet éppen a
védekezés röppent fel. Nincsen olyan
komolyan vehető és veendő színházi
szakember, aki felelősséggel úgy gon-
dolná, hogy Magyarországon itt van már
a színházi Kánaán, be lehet szüntetni a
tájolást.

Két évadot tudhat már maga mögött az
ismét önállósult Népszínház Miszlay
István igazgatása alatt. Vélnénk: föl kel-
lene már sejleni annak a távlati elképze-
lésnek, amellyel a mindennapokat
rendben letudva - a színház vezetői
rendelkeznek. Tavaly, az első évad után
úgy gondoltuk, néhány veszélyes tünet,
kedvezőtlen vonal máris tapasztalható.
Szerettünk volna ezekről elbeszélgetni a
színház vezetőivel. Véleményünk végül
nyomtatásban nem látott napvilágot, s a
beszélgetésből sem lett semmi.

A második évad alapján már könnyebb
felismerni a színház legalapvetőbb törek-

vését. Az előadások széles skálán, s az
egyes előadások önmagukban is válto-
zatos eszközökkel reprezentálják a leg-
első célt: a Józsefvárosi Színházba kö-
zönség kell. Már nem a hajdan kívánt
vájt fülű értelmiségi, nem is a belvárosi
úri közönség, nem sznobék, nem is
proccék: akárki, aki bejön. S ha bejött -
jöjjön be újra. Erről szólnak az elő-
adások.

A bemutatóknak körülbelül a fele (nem
számítva az operát és a gyerekdarabokat)
közvetlenül célozza ezt a törekvést.
Azaz, már maga a mű - esetleg át-
dolgozva - könnyed és könnyű, s több-
nyire zenés, esetleg táncos is.

A színház nincs elkényeztetve - ami a
színészi ellátottságot, társulatot illeti.
Különösen az utazó produkciók társula-
tában mutatkoznak komoly gondok
nem egy előadásban kénytelenek olyan
színészt szerepeltetni, aki a szakmai al-
kalmasság legalsó, feltétlenül szükséges
szintjét is alig éri el.

A pesti előadásokban más természetű
gond jelentkezik. Szerepel itt néhány
jónevű, közismert fővárosi művész -
értük jön be a közönség, hálás nekik
minden poénért. Ők pedig igyekeznek
okot adni a hálára, poént poénra hal-
moznak, nem válogatva az eszközökben.

A társulat két része - az utazó és a pesti
- közt nemigen van átjárás. Papíron ugyan
nincs különbség köztük, de mindenki jól
tudja, hová tartozik. Miként a rendezők
is: Miszlay István igazgató, Giricz
Mátyás művészeti vezető és Petrik József
főrendező főleg pesti, esetleg néhány
utazó produkciót rendez, a többiek -
például Konter László és Meczner János -
úgy tűnik, csak utazókat. A képességek
megmérettetésére pedig ez

Molnár Ferenc: Delila. Vándor Éva (Ilonka) és Pákozdi János (Virág)
(MTI fotó - Cser István felvételei)



utóbbi - főleg, ha kizárólagos - nemigen
alkalmas.

A társulatban akadt azért egy színész-
nő, akinek sikerült az utazó produkciókból
a Szent Johanna címszerepébe küzdenie
magát: Varga Katának. Mellette talán
Zubor Ágnesnek lenne szüksége
ugyanerre, aki - bár „sztár" az utazók közt
- nem kap helyet a kétségtelenül
rangosabbnak; számító Józsefvárosi elő
adásokban, Pedig nemcsak neki, hanem a
„bent játszóknak" is nagy szüksége lenne
rá - mielőtt más színháznál keresi a helyét
a fiatal, tehetséges színésznő.

A színház és közönsége többnyire
egymásra talál. Sikerült az előadásoknak
feloldani a „nézőtéri gátlást" - s ennek
köszönhető, hogy a Józsefvárosi Szín-
házban sokszor úgy érzi magát az ember,
mintha tévét nézne. A nézőtér lazán,
oldottan „részt vesz" a produkcióban,
kommentálja a látottakat, hálásan tapsol
a színészi túlkapásoknak - s fentről sem
fogynak a tapsot provokáló harsány-
ságok. Az egyetértés tökéletes - szín-
házról, színházi varázsról szó se essék.

A színházba elsősorban szervezett vagy
valóban peremvárosi közönség jön.

Idevezényelt kiskatonák - akik szíveseb-
ben töltik a rövid szabadságot a büfé-ben
-, viháncoló kiskamaszok nézik a
házasságtörés rejtelmeiről szóló bohó-
zatot, a Boldog születésnapot, a Mama, a

Delila, a Férfiaknak. tilos című produk-
ciókat. Azon aligha lehet csodálkozni,
hogy a színészek engednek a színházi fe-
gyelemből, s legalább azonnali, közvet-
len sikert akarnak; azon már inkább,
hogy a színház vajon miként gyömöszöli
ezeket a megnyilvánulásokat a siker-
skatulyába.

Egy-egy előadás erejéig azután a „mű-
vészet" kerül előtérbe : a színházi ön-
kifejezés, a gondolati igényesség, a ren-
dezői elszántság arra, hogy tartalmas elő-
adás szülessen. Ilyenkor mintha vállalná
a színház a színpad és nézőtér közti
szükségszerű távolságot is - de többnyire
hiába, a máshoz szokott színészek és
máshoz szoktatott közönség rosszul tűri
ezeket a váltásokat. Talán a Szent Johanna
előadásán sikerült elérni, hogy értő
figyelem, érdeklődés kísérje az elő-adást.

A Giricz Mátyás rendezte produkció
értékei - az évad vége felől vissza-
tekintve - megnövekedtek. A Szent
Johanna kimagaslik a Józsefvárosi Szín-
ház idei repertoárjából. Elsősorban Var-
ga Kata játéka okán. A színésznő követ-
kezetesen és fegyelmezetten a hit áldo-
zatának mutatja Johannát, s a vállalás
kálváriáját járatja végig vele. Egyszerre
képes megmutatni és hitelesíteni a gyer-
meki naivitást, a tudatosságot, a már-már
magától értetődő fanatizmust. A hit
anatómiája bomlik ki az előadásban -
nagy kár, hogy Johannának kevés part-
nere akad. Varga Kata kidolgozott ala-
kítása - a többiek összehangolatlan be-
tétszámai „segítségével" - részben ma-
nodrámává teszi az előadást. Talán csak
Dávid Kiss Ferenc Dunois-ja igazodik
Johannához. Kissé zavaró volt Gyar-
mathy Ágnes díszlete is : a hatalmas fa-
lakon rejtőző számtalan kis ajtót-fülkét a
rendező szinte kényszeresen minduntalan
„játszatta" az előadásban, akár szükség
volt rá, akár nem.

Reprezentatív, súlyos előadásnak ké-
szült Németh László : Nagy család című
műve is, Miszlay István rendezésében.
(Erről lapunk 1985/6. számában közöl-
tünk kritikát). A rendező kétségtelenül
sokat tett azért, hagy az írónak ezt a
távolról sem legjobb drámáját előadha-
tóvá, befogadhatóvá tegye. Tán ezért
történt, hogy a színészvezetésre kevesebb
energia jutott a szükségesnél - Pécsi

Zubor Ágnes (Margit) és Jáki Béla (Sándorka) Zilahy Lajos: A szűz és a gödölye című művének
előadásában



Ildikó alakításán kívül a többiek játéka a
lehetőség alatt maradt. Ugyanez a ren-
dezői elszántság, analitikus megközelítés
szerencsésebb darabválasztás esetén
bizonyosan jobb eredményt hozhatott
volna.

Ilyen jellegű feladatokra viszonylag
ritkán vállalkozik a színház. Kertész
Ákos: Névnap című drámájának előadása

Beke Sándor rendezésében - a könnyű
vígjátékok felé közelít, A konkrét cse-
lekmény, s abban is inkább a komikus
vonások kerülnek előtérbe -- például az
eldugott pénz körüli machinációk, a
mulatozás, a verbális humor -, a dráma
egyébként elég nyilvánvaló mélyrétegei
jobbára rejtve maradnak. A színészi játék
is főleg az elsődleges jelentések be-
mutatására, konkrét helyzetek megoldá-
sára koncentrál.

A közönség viszont jól szórakozik az
előadáson - nem utolsósorban azért, mert
kívül marad rajta. Hol káröröm, hol
együttérző nevetés kíséri a történetet,
majdnem olyan szinten, mint a kifeje-
zetten ezt célzó előadásokban,

„Leszáll" a színpad. Amikor a színé-
szek, a rendező - a színház - nem vállalja a
távolságtartást, a fenti közeg természetes
„másságát", hanem közös szintre hozza a
játszókat és a nézőket - gyakorlatilag
megszűnik színház lenni. Szórakoztató
intézmény csupán. Ez történik például
Molnár Ferenc Deli/a című darabjának
előadásában. A gyengécske Molnár-
darabot Nádas Gábor és Erdődi János
dúsított-a fel zenével-szöveggel - s tette
végképp játszhatatlanná. Ami Molnár
keze nyomát őrzi a műben, az is
kilúgozódott belőle a magyar színpadon
már-már járványbetegségnek számító
megzenésítés következtében. Szituáció,
konfliktus létre sem jöhet azonnal dalra
fakadnak a színpadon. Petrik József ren-
dező semmiféle gátat nem vetett a szó-
rakoztatás áradásának. Így fordulhatott
elő, hogy az előadás kellős közepén -
amikor a házaspár épp válni készül, mert
az idősödő férjet elszerette egy kis fruska

magyarnótázgatásra fakad Váradi Hédi
és Pákozdi János, s vagy húsz percen át
vigadnak sírva, a közönség együttérző,
jókedvű dalolásától kísérve. Nem is csoda,
ha Váradi Hédi már meg se játssza, hogy a
szerepéhez tartja magát - előrejön, a
közönség felé fordul, és lendületesen
nótázik. Pákozdi János önfeledten vele tart
- a szövegét egyébként nemigen érteni,
sem ebben az előadásban, sem a többiben.
Mintha időre játszana, borzasztóan hadar,
a szavak,

mondatok végét lenyeli, intonációja ha-
nyag. Ez pedig ugyanaz a színész, aki alig
néhány éve mélységre törekvő, tiszta,
szép alakításokat nyújtott. Érthetően.

Biztos vagyok benne, hogy a színház
vezetői, a produkció résztvevői is tudják,
hogy Molnártól mi sem idegenebb, mint
ez a magyarnótázás.

Váradi Hédivel máskor is előfordul,
hogy szerepéből kiszállva „kedves kis
közönségének" játszik. Miként a tehet-
séges Vándor Éva is sokadszor és ugyan-
úgy kénytelen eljátszani a fiatal, cserfes,

jólelkű és naiv csitrit; és Rosta Sándor a
snájdig ifjú szerelmest.

Aldobolyi Nagy György zenéjével,
Horváth Péter dalszövegeivel, Horváth
Jenő átdolgozásában és rendezésében
mutatta be a színház - utazó produk-
cióként -- Szigligeti Ede Mama című víg-
játékát. A valóságszagú helyzeteket és
viszonyokat messziről elkerülő történet
mára bizony kissé petyhüdt és bárgyú -
minden átdolgozás ellenére. A kommersz
zene és az egyébként tehetséges író ezúttal
sikerületlen dalszövegei pedig
minduntalan megakasztják az amúgy is

Németh László: Nagy család. Tóth Judit (Kata) és Pákozdi János (Bodor Ernő)
(Keleti Éva felvételei)



döcögő játékot. A színészek - jobb híján -
a szerepek kliséit villantják fel a
legkézenfekvőbb eszközökkel. A kö-
zönség visszafogottan hálás azért, hogy
valóban gondűző időtöltésben van része,
és bágyadtan üldögél a széksorokban.

Nyilván felhőtlenül kellene szórakozni
Camoletti Boldog születésnapot című víg-
játékának előadásán. Az igen gyenge,
sablonos fordulatokból épített s felte-
hetően nagyon unalmas történetet fel-
gyorsította ugyan Meczner János - alapos
húzásokkal -, de sokat javítani nem tudott
rajta. Ami a rendezést illeti, az ebben az
esetben aligha szorítkozhatott másra, mint
a helyzetek technikai meg-oldására, hiszen
másról nem is szól a szerelmi három-,
négy-, ötszögtörténet.

Nem sikerült megfejtenem, miért került
a bemutatók közé Zilahy Lajos A szűz és a
gödölye című drámája. A tradicionális
családregények színpadi változata nem
elsősorban azért időszerűt-len ma már,
mert monumentalitása idegen. Sokkal
inkább azért, mert a legcsekélyebb
közösséget, érintkezési pontot sem képes
felmutatni a ma közönségével: a nagy
múltú arisztokrata família semmibe
hullása szánalmat sem ébreszt, s némiképp
groteszk jelenség a Kulich Gyula téren.
Némiképp tetézi a veszteséget, hogy
csöppet sem sikerült mélyebbre ásni a mű
felszínénél - ha ugyan van neki mélye .. .

Zubor Ágnes és Szigeti Géza jó ala-
kításai mellett a többiek színtelenek és
sablonosak. Meczner János rendezőnek
pedig kijutott még egy olyan darab, ami-
hez semmi köze nincsen.

A Józsefvárosi Színház elmúlt évada
látszólag töretlen folytatása volt az elő-
zőnek. A 83/84-es évad alapján azért
lehetett remélni, hogy a szórakoztatásban
az Én és a kisöcsém, a másik vonalon pedig
mondjuk, a Lila ákác nyomában halad a
színház. Ehhez képest is nagy fájdalom,
hogy az egyik méltatlan előd, a hírhedt Itt
a piros, hol a piros sejlik fel egy-egy idei
előadás láttán.

Miszlay István színigazgató hű maradt
több évtizedes szenvedélyéhez: az új já-
tékhely létrehozásához. Az Asbóth ut-
cában megszületett a Népszínház stúdió-
színpada, ahol elsőként Mészöly Miklós
egykor fojtó, erőteljes hatású művét, a
Bunkert mutatták be. A Giricz Mátyás
rendezte előadás meglehetősen kevéssé
bontotta ki a dráma realitáson túli rétegeit,
ezért aztán a mű változatlan érvé-

nyességét nem sikerült egy jó előadással
bizonyítani. Kétségtelen tény azonban,
hogy az Asbóth utcai játszási hely: bel-
városi lehetőség.

Ügy tűnik, a színház két úton igyekszik
járni egyszerre. A „közönségtoborzó" utat
jobbára igénytelen, üres, a színház
lényegét nélkülöző előadások szegélyezik.
A másikat pedig - egye-lőre -
megvalósításbeli hibák, rossz
darabválasztás, egy-egy biztató erőfeszítés
és a közönség csekélyebb érdeklődése.
Aligha adódik olyasféle következtetés,
hogy kombinálni kellene a kettőt. Sokkal
valószínűbb, hogy a darabválasztásnál, a
rendezők „besorolásánál", a színészek
foglalkoztatásánál újrakezdve egy
harmadik úton kellene haladni, ami -
optimális esetben, kellő következetes-
séggel és kivárással - egyszerre vezethetne
szakmai és közönségsikerhez.

Következő számaink tartalmából:

NÁNAY ISTVÁN:
Cseresznyéskert
(Harag György utolsó rendezése)

MAROSI ILDIKÓ: Harag György

GEROLD GYÖRGY:
Kínai darab
az Újvidéki Színházban

TÖMÖRY PÉTER:
„Nem táncokat
állítottunk be..."

KOLTAI TAMÁS:
A modernizmustól
a hagyományokig

POR ANNA: Két este
Barrault színházában

P. MÜLLER PÉTER:
A groteszk dramaturgiája
(Örkény írásművészetéről)

RÓNA KATALIN

Játékszín
a nemzeti drámához

A Játékszín igazgatója, Berényi Gábor az
elmúlt esztendőben kiérdemelte s el-
nyerte a Podmaniczky-emlékérmet, a vá-
rosszépészetért, a város védelméért te-
vékenykedők elismerő kitüntetését. Szo-
katlan rangja ez egy színigazgatónak.
Szokatlan, miként szokatlan volt Berényi
első igazgatói ténykedéseinek egyike is:
elhatározta és keresztül is vitte színháza
homlokzatának és kapujának átalakítását,
eredeti építészeti stílusának rekonst-
ruálását, helyreállítását, amellyel a Já-
tékszín immár belesimul a városképbe.
Úgy érezvén, másként lép be a nagy-
érdemű a színházba elegáns kapun át, mint
egy összetákolt vasajtón. Merő for-
malizmus - mondhatnánk. De hogy
mégsem csak erről van szó, igazolja a
városszépészeti elismerésén túl az a va-
lóban színházi atmoszférát árasztó jó érzés
is, amely kétségtelenül elfogja az embert,
amikor belép a Játékszín kapuján.

Játékszín. Egykor Kamara Varieté. Még
korábban Terézvárosi Színház. Az épület
szűk előcsarnokával, viszonylag kis
nézőterével, nagy szereplőszámú drámák
előadására alkalmatlan színpadával és
nem létező kiszolgálóhelyiségeivel aligha
keltett nagy reményeket. Különösen, ha
hozzátesszük, hogy nálunk a genius loci, a
hely szelleme mindenkor nagyon is
meghatározó volt. Tehát az el-feledett
emlékű Terézvárosi Színház helyén
működő, különösen az utolsó
esztendőkben rossz emlékű Kamara Va-
rieté szelleme ott kísértett az új elnevezés
mögött.

Am a Kamara Varietét megszüntették, s
helyébe lépett egy újfajta színházi
vállalkozás. Játékszín - befogadószínház.
Hogy mit takart e státus? A Játékszín
színhelye lehetett volna alkalmi, színházak
fölötti társulásoknak, másutt, állandó
színházban különböző okok miatt meg
nem valósítható elgondolásoknak. A Já-
tékszín abban a formájában, kiemelt
helyzetéből fakadóan alkalmas lehetett
volna a szakma kísérletező kedvének föl-
szítására, illetve kielégítésére. Netán a
szakma perifériájára szorultak vagy a
szakmán kívüliek bemutatkozására, ön-


