
cendens mozgató nélküli eredeti tökélet-
lenségét is kiemeli - kaján fintorral persze -
, kárpótlásul pedig legalább némi elégtételt
nyújt.

Szergej Mihalkov: A hab (szegedi :Nemzeti
Színház)

Fordítatta: Gálvölgyi Judit. Magyar
színpadra alkalmazta: Vinkó József. Díszlet-
jelmez: Mira János. Rendező.. Bodolay Géza.

Szereplők: Mentes József, Markovits Bori,
Vadasi Tünde, Goda Márta, Kovács Zsolt,
Szirmai Péter, Fodor Zsóka, Egyedi Klára,
Flórián Antal. Köves László.

Enn Vetemaa : Szent Zsnzsanna, avagy a mesterek
iskolája ( Dunaújvárosi Bemutatószínpad)

Fordította: Fehérvári Győző. Dramaturg:
Sződy Szilárd. Díszlet-jelmez: Szegő György,
Rendező: Merő Béla.

Szereplők: Győry Franciska, Ujréti László,
Csurka László, Csák György.

Valentyin Katajev: A kör négyszögesítése
(veszprémi Petőfi Színház)

Díszlet és jelmez: Khell Csörsz. Rendező:
Kolosi István.

Szereplők: Benedek Gyula, Kiss T. istván,
Töreky Zsuzsa, Antal Olga, Horváth
György.

Alekszej Arbuzov: Én, te, ő (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Fordította: Vas Zoltán. Díszlet: Tóth
József. Zene: Kazár Pál. Rendező: Vitai
András.

Szereplők: Mester Edit, Vajda János,
Juhász György.

Alekszandr Gelman : Préminm (zalaegerszegi hevesi
Sándor Színbáz)

Rendező: Halasi Imre. Fordította: EIbert
János. Díszlet: Menezel Róbert. Ruha: Halasi
Imre. Dramaturg: Böhm György.

Szereplők: Nemcsák Károly, Kerekes
László, Deák Éva, Pálfi Zoltán, Siménfalvy
Lajos, Derzsi János, Egervári Klára, Ba-
racsi Ferenc, Bagó László, Áron László,
Timár Zoltán, Borhy Gergely.

Makszim Gorkij: Jegor Ba/icsoz és a többiek
(Nemzeti Színház)

Fordította: Gábor Andor. Rendező: Ruszt
József. Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez:
Schaffer Judit. Dramaturg: Márai Enikő.
Játékmester: Bodnár Sándor.

Szereplők: Kállai Ferenc, Váradi Hédi,
Sára Bernadette, Kubik Anna, Szemes Mari,
Trokán Péter, Hirtling István, Szersén
Gyula, Pataky Jenő, Sólyom Ildikó, Kováts
Adél, Téri Sándor, Raksányi Gellért, Szo-
kolay Ottó, Harsányi Gábor, Zolnay Zsuzsa,
Dózsa László, Béres Ilona, Götz Anna f. h.,
Tarsoly Elemér, Mácsai Pál, Baranyi László.

CS. J.

Színházi film

A Ragyogj, ragyogj, csillagom! a
Vígszínházban

Sándor Pál filmrendező látnivalóan sze-
rette volna filmen megrendezni a Ragyogj,
ragyogj, csil lagomat, miként Kern András is
szerette volna eljátszani Mokiszint, a
fanatikus színházcsinálót. Ila kettejük
közös művészi múltjára - s annak is egyik
utolsó állomására, a Ripacsokra - tekintünk
vissza, a mese, a közeg eltérő vonásai
ellenére is megmagyarázható belőle ez az
ambíció.

De hát újabb film nem születhetett az
eredetiből. Színdarabot kellett írni belőle,
persze úgy, hogy megmaradjanak benne
azok a legfontosabb elemek, amelyek a
film fi lmsikerét hozták. Elsősorban a tör-
ténet, amelyet egyszerűsíteni, tömöríteni
kellett ez végül is sikerült, s a vál-
toztatások szükségszerűségét elfogadha-
tóan indokolja az immár új, átírt történet.
A cselekmény.

Mokiszin oroszosan hangzó neve -
Szeredás András találmánya - frappáns
mozaikja a Modern Kísérleti Színház
szavaknak, amely nemcsak az új idők új
szelleméből, hanem számos -- ma már
színháztörténeti fricskának számító
egyéb „szellemekből" született. ;Az ily
módon nevében is egyetlen eszmével,
mondhatni, mániával azonosult főhős
kálváriája és tragédiája paradox módon
összeillő erőfeszítések metszéspontján
születik meg: az új kort és világot építő, új
eszméket hirdető történelmi periódust
keresztezi a művész csillapít-hatatlan
alkotásvágya, ,,privát ' ' ambíciója. Mindkét
komponens legfontosabb jellemzője, hogy
nem számol a másikkal. Ebbe egyikük
belehal.

Mokiszin szempontjából szinte véletlen,
hogy színházalapító, -rendező törekvéseibe
szüntelenül „belezavar" a történelem.
Mindketten útközben vannak, amikor
találkoznak - a színpadon egy kisvárosban.
A forradalom valódi viharait éli meg itt:
hol a vörösök, hol a fehérek, hol meg a
zöldek
kezébe kerül a hatalom és Mokiszin
színvak. Számára elég annyi, hogy gyö-
nyörűséges álma valóra váltásához a tör-
ténelem gyönyörűséges álma adja a leg-
nagyobb esélyt. Nem érdekli, hogy

mindketten messze vannak még az álmok
valóra váltásától. Nem fölötte alatta zúg el
a történelem. Minden fordulatot, a
különböző színekkel való találkozásait
egyetlen szűrőn, leendő szín-házának
megszületésén keresztül mérlegeli, és
eszmévé emelkedett személyiségének
tisztaságát, őszinte elhivatottságit szögezi
szembe a nagyon is materiális ellenerőkkel.

Kapcsolatait, barátait, ellenségeit is e
szerint az e g y e t l e n idea szerint szervezi-
alakítja egyetlenegyet, Kriszját ki-véve.
Fegyát, a néma és tehetséges festőt
alkotótártnak veszi maga mellé, mert
megérzi benne az egyetlen hozzá hasonló
társat. De Pacsenko, a történelmi viharok
klasszikus túlélőaspiránsa, a végtelenségig
rugalmas mozis is bele-fér a csapatába,
mint a katonák, akiket szintén megfertöz a
színházcsinálás szenvedélye, miután - ki-ki
a maga oldalán

belemámorosodtak a
történelemcsinálásba. A vegyes összetétel
egyaránt jellemzi Mokiszint, a
színházcsinálás immár időtlen gyötrelmeit
és a kort is.

Mokiszin halálának jelenetében a film
líraiságát végképp nem tudta a maga
nyelvére fordítani a színpad pedig itt nagy
szükség lett volna rá: Mokiszinnak szikár,
cseppet sem tragikus halál jutott.
Mindössze külsődleges poézis tapadt a
jelenetre: Kriszja, a tanú, az ittmaradó
igyekezett belecsempészni azt.

Az átírás nyomán tehát kialakult egy
olyan, színpadképes váz, mely alap-anyaga
lehetett volna egy színpadra készülő
műnek. :\ dramaturgiai szerkesztés -- a
jelenetek belső megkomponálása, illetve a
különböző színpadi képek felépítése már
sokkal kevésbé sikerült. Mintha egy másik
filmforgatókönyv született volna az
eredetiből: nem szín-padi képek és
jelenetek, hanem snittek peregnek. már
amikor peregnek. Mintha Sándor Pál
rendező egy feltételezett operatőrrel is
együtt dolgozott volna, az előadás
időnként és helyenként nem tölti meg a
színpadot. Fárasztóan hosszú az átállás az
egyes jelenetek közt; nemcsak a díszlet
megváltoztatása miatt, hanem elsősorban
azért, mert a következő jelenetnek rendre
változik a léptéke, az aránya, a
látványvilága. Hol a színpad egészére, hol
mindössze egyetlen színész
arcára kell figyelnünk a nem létező kamera
hol totálban, hol közeliben dolgozik. A
színpad mérete viszont konstans.

Ennek a felfogásnak és a rendező sajátos
világának következtében sok szé-



pen komponált kép, meggyőző effektus,
kitalált megoldás "jön le" a színpadról A
világítás - „filmes precizitással" - ki-
dolgozott, pontos és fontos. A színészek
mozgatása - nem a színpadtér egészében,
csak annak a rendező által „kinagyított"

szeletében - szintén ötletgazdag. Jól hasz-
nálható a díszlet leghangsúlyosabb ele-
me: a forgószínpadra ferdén emelkedő
deszkapalánk, ami hol színpad, hol egész
színház, hol mozi - és a felső vége alatti
térben kerül sor a „kriptajelenet-re" és
Mokiszin halálára is. Ez a legfontosabb
díszletelem azonban nem mindig
„játszik"; s ha épp nincsen szükség rá -
például, amikor a fehérek lövöldöz-nek
Mokiszinre -, zavaróan hat, mert a
figyelem elterelésével sem sikerül „elva-
rázsolni" onnan.

Ezekkel a jobbára technikai jellegű
feladatokkal Sándor Pálnak feltehetően
sokkal több gondja volt, mint a sokkal
vitathatóbb - és vitatott - hangulati-
érzelmi átszínezéssel. Ennek értékelése
nemcsak a film hasonló rétegén, hanem
Sándor Pál és Kern András eddigi -
részben közös - munkáinak megítélésén
is alapul. Mitta filmjének lírai bája,
visszafogott pátosza, mosolyogtató érzel-
messége nagyrészt eltűnik a Vígszínház
színpadán. Pedig Sándor Páltól sem ide-
genek ezek a tartalmak. Filmjeinek ér-
zelmessége letagadhatatlan, pátoszból
gyúrt elfogódottsága szintén - de mind-

ez az irónia és önirónia eltávolító szű-
rőjén keresztül jellemzi alkotóját. Vala-
miféle szégyenlősség, gátlásosság mű-
vészi kompenzációja jellemzi az elsőnek
mindig önmagát kinevetni, lesajnálni, sőt
leírni kész főhőst, aki szüntelenül
idézőjelbe teszi a már-már patetikusan
szabadjára engedett vágyakat, igyekszik
kívülről szemlélni önmagát. Ebből több-
nyire - közismert szóval - groteszk
születik, bár Sándor Pálnál korántsem a
hagyományos elemekből jön létre, ha-
nem a végleges-ellenpontozott motivá-
ciókat és megoldásokat váltogató snitt-
sorozatból.

Sándor Pál filmjeiben több mint tíz éve
már - mondjuk, a Régi idők focija című
film óta - biztos kézzel és ízléssel, csakis
rá jellemző világot jelenít meg. A
Ragyogj, ragyogj, csillagom színpadi fel-
dolgozása nehezebben tűri az átszínezést,
mert felnagyítódnak a filmből kivágható,
levágható, gyorsítható, elhagyható rész-
letek. S mert színpadon sokkal szembe-
tűnőbb, ha a rendező nem fordít elegendő
gondot a szereplőgárda egészére, hanem -
kiemeléses módszerrel - az egyes
jelenetek középponti figurájára
koncentrál. A többiek arra kényszerül-
nek, hogy a kihagyásokat kitöltve ívet
komponáljanak a részletekből.

Talán ezért van, hogy legtöbben jól
bevált és közismert megoldásokhoz fo-
lyamodnak. Számos szereplő esetében

nem is rossz megoldás ez, legfeljebb egy
lehetőség kihagyása.

A fölösleges ötletek, például a táncos és
az ügyelő betétei tovább lassítják az
amúgy sem gyors előadást. A szüntelenül
színházban gondolkodó Mokiszin idézetei
meglehetősen vegyesek abban a
vonatkozásban, hogy hogyan illenek az
adott jelenetbe. Ha őt jellemzik - el-
fogadhatók, ha a helyzet „poénjai" - nem.

Kern András színészi egyénisége első-
sorban Sándor Pál rendezői világával
rokon, s csak azután - a már említett
szűrőn keresztül - Mokiszinnal. Kern
ismét meggyőz arról, hogy a színész-
mesterséget illetően nincs számára meg-
oldhatatlan feladat - de, ami több ennél,
két jelenetben arról is, hogy a meg-
győzésre új eszközei vannak. Amikor a
fehérek törzskapitánya - Lukács Sándor -
megparancsolja, hogy csináljon színházat,
az ő ízlésének valót, Kern Mokiszinja
hatásos metamorfózison megy keresztül.
A mindent vállaló művész ambíciójától a
megsemmisült beletörődésig tartó belső
átlényegülést Kern nagy belső átéléssel s
tőle szokatlanul kevés külsődleges
mozgással, kevés széles hadonászással
mutatja meg. Nem játékában, hanem
játéka hatásában hozza a groteszket. A
másik színészi nagyjelenet az áldozat-
Mokisziné: miközben a be-kötött szemű
fehérek játékból lövöldöznek a
kakukkolásra kényszerített, megalázott
színészre, Kern fokozatosan, érzékenyen
kivitelezett átmenetet teremt az
életmentéstől az emberi tartásért vívott
küzdelemig. A színpadi játék itt ér
csúcspontjára - pedig Mokiszin halálakor
kellene.

Kriszja szerepe - még a színpadi vál-
tozatban is - óriási lehetőség. Eszenyi
Enikő tulajdonképpen érzékletesen, hi-
hetően jeleníti meg egyik dimenzióját, a
vadóc, levakarhatatlan, kutyahűségű
gyereket, aki Mokiszin mellett fokoza-
tosan bakfissá érik, vágyai-álmai lesznek.
Mégsem igazán oldott, belefelejtkező, laza
és természetes - mint színésznő még nem
tudott mit kezdeni a lehetőséggel.

A többiek nemigen hagyták magukat
zavartatni attól, hogy milyen az „egész",
amibe illeszkedni kellene. Különösebb fá-
radozás és töprengés nélkül jobbára kész
megoldásokkal dolgoznak - egyéb-ként
nem rosszul, csak a „színházi csoda"

igénye nélkül. Rudolf Péter néma festője s
még inkább a feleségét játszó Lang
Györgyi még mutat némi erőfeszítést a

Kern András ( Mo k i s z i n ) , Eszenyi Enikő (Kr isz ja ) és Rudo l f Pé te r (Fegya) ( lk l ády László fe l v. )
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kimunkálásra; Balázs Péter Pacsenkója,
Reviczky Gábor Szergyukja és Lukács
Sándor Törzskapitánya évek óta készen
van már.

Presser Gábor zenéje és válogatása
tökéletesen illeszkedik az előadás jobbik
részéhez, a rendező sajátos hangulatvi-
lágához és Kern András színészegyé-
niségéhez. Időnként és helyenként ők
hárman együtt még azt is meg tudták
sejtetni, milyen film készülhetett volna az
eredetiből. Jó. Innen az előadás tévedései.

Ragyogj, ragyogj, csillagom! (Vígszínház)

Mitta-Dunszkij Frid művéből Rab Zsu-
zsa fordításának felhasználásával színpadra
írta: Kern András és Sándor Pál. Rendező:
Sándor Pál. Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez:
Koppány Gizi. Zenéiét összeállította és részben
szerezte: Presser Gábor. Koreográfus:
Szekeres Lajos. A rendező munkatársa:
Heitler Mariann. Az előadás létrehozásában
közreműködtek: Éberwein Róbert, Ferenczi
Gábor, Héji János, Jánoska Zsuzsa, Koplek
Rita, Palásthy Pál.

Szereplők: Kern András, Balázs Péter,
Lukács Sándor, Reviczky Gábor, Méhes
László, Horváth László, Pásztor Edina f.
h., Szepessy Klára f. h., Füzessy Ottó,
Eszenyi Enikő, Várhegyi Dénes f. h.,
Szerémy Zoltán, Rudolf Péter, hang
Györgyi m. v., Farkas Antal, Sándor Iza,
Kiss Erika f, h., Sipos András, Bars
József, Mollok Gabriella.

E számunk szerzői:

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

GÉCZI JÁNOS író

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a

SZÍNHÁZ munkatársa

PETERDI NAGY LÁSZLÓ
a Magyar Színházi Intézet osztályvezető-
helyettese

RÓNA KATALIN újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

IRINA RUBANOVA újságíró

SZABÓ GYÖRGY író

SZŰCS KATALIN újságíró,
a Kritika munkatársa

TARJÁN TAMÁS,
az ELTE XX. századi
magyar tanszékének adjunktusa

SZÉKELY GÁBOR: Egy szovjet színész
éppen a napokban mondott egy gyönyörű
történetet, amely nekem nagyon tetszett.
A történet úgy szólt, hogy a háborúban
hadiszínház járta a frontot, és ennek a
színháznak az egyik előadásán
valamilyen generátorhiba miatt nem volt
világítása. Besötétedett, és a nézők, a
katonák elővették zseblámpájukat, és azt
a színészt kezdték világítani, aki leg-
inkább érdekelte őket, aki jó volt. Tehát
arra egészen különleges, sajátosan meg-
emelt figyelem terelődött. Azt hiszem,
hogy a Húsvétra a kritikának is, a zsürinek
is ilyen különleges figyelmet vagy
különleges fényt kell vetítenie. Tudós
kollégáim biztos sokat tudnának arról
mesélni, milyen nagy dolog az, hogy
Egerszegen ilyen jelentőségű színház van,
és ez, azt hiszem, még az előadás
jelentőségénél is lényegesebb.

Nagyon izgalmas és jó élmény volt,
hogy az előadáson különböző generá-
ciókat lehetett együtt látni, olyanokat,
akikkel találkoztam már életem folyamán
itt-ott, Pesten és vidéken, és pontosan
tudom, hogy rendkívül különböző stílusú
színészek, mégis olyan előadást láttam,
ahol ezeknek a színészeknek a játéka egy
egészbe illeszkedett bele, illetve egy
nagyon szép mondandójú, máig érvényes
darabnak a gondolatait, helyzeteit
egységesen tudták közvetíteni. Es ha az
ember azt is hozzáteszi, hogy nagyon sok
kezdő színész van ebben a csapatban,
akkor különösen fontos az, hogy nem
szólózások, nem az erőszakos színészi
exhibíció látszott, hanem a darab
gondolatainak közvetítése.

Két rövidebb, inkább csak a vitát pro-
vokáló vagy indító gondolatot szeretnék
elmondani. Nagyon-nagyon tetszett a

díszlet, a jelmez és az egész tér, és üdvö-
zölni való - ami Magyarországon
majdnem páratlan -, hogy akkora önbi-
zalma van a rendezőnek, a társulatnak,
hogy egy saját színházat épít az előadá-
sához. Azt hiszem, minden igazi színház-
művész ezzel a jó értelmű arroganciával
bír, és ebből nagyon sok valódi értéket
tud létrehozni. Nálunk bizony egy plusz
lepel, ami effektusként szerepel egy
darabban, egy hatszor tizenkét méteres
anyag felhasználását is nagyon meg kell
gondolni, hogy azért az egy effektusért az
óriási anyagköltség, a rengeteg „felesle-
ges" munka, pénz vajon megéri-e vagy
nem éri meg. Azt hiszem, hogy ez az elő-
adás valóban erre a nagyon izgalmas, jól
kitalált és megkomponált térre alakult ki,
képzelődött el és valósult meg.
Szakmailag nagyon izgalmas volt ennek a
térnek a szimultán használata. Egyet-len
apró kritikai megjegyzés: az előadás
befejezését, a darab végi „rádiójátékot"

egyszerűen nem értettem. Ez a tér, sze-
rintem, még bőségesebb stilizációt is el-
viselt volna, tehát nem kellett volna a
téren kívülre helyezni a színészeket. Ezen
a téren belül bármily játékmód-el-
képzelést megengedett volna maga a já-
tékszabály, és akkor pont a befejezés
előtt nem lett volna egy csak félig-
meddig hallható, nem pontosan értel-
mezhető része az előadásnak. A darab
nagyon fontos, nagyon szép, még ha
vannak is részletei, amelyek egy kicsit
naivabbak és ma már talán nem olyan
egyértelműek, de nagyon szépen drama-
tizált, szépen elgondolt.

Az előadás kapcsán két dolgot vetnék
fel. Az egyik: az öröm és az élmény meg-
fogalmazása után arra hívtam volna fel a
színész kollégák figyelmét - ha nagyobb

Az Országos Szánházi Találkozóra benevezett vidéki előadások után a
Színházművészeti Szövetség szakmai vitákat rendezett, amelyek szövegét
az eddigi szokásoknak megfelelően kiadják.. Mi, megelőzve a jegyzőkönyv
közreadását, két vita anyagát közöljük, abból a meg-gondolásból, hogy a
zalaegerszegi Húsvét és a kaposvári Gőzfürdő kapcsán elhangzó
vélemények túlmutatnak az adott előadások elemzésén, és általánosabb,
szánházi életünk egészét foglalkoztató kérdésekhez is kapcsolódnak. A

Húsvét-vita vezetői Székely Gábor és Nánay István, a Gőzfürdőé
Szinetár Miklós és Tarján Tamás voltak.

1z eredetileg magnószalagon rögzített beszélgetést lényegét tekintve
változatlanul közöljük, a szövegen csak a kinyomtatáshoz feltétlen
szükséges szerkesztést, rövidítést', stiláris változtatást hajtottak végre. (A
szerk.)

Kerekasztal-beszélgetés a zalaegerszegi Húsvétról


