
sajnálat nélkű l, „öntudatlanul " komé-
diázza-kesergi-éli végig az előadást. A
patetikus meghatottság - a gondos dra-
maturgiai munka következtében - egyet-
len jelenet erejéig keríti hatalmába az
előadást, az utolsó jelenet végén, ahol -
bár a darab szövegét mondja -- Szabó
Gyula mintha ismét kilépne az előadás
közegéből, a meghalt Mikita lelki üdvős-
ségéért a Naphoz intézett szavai egyete-
mes háborúellenes szózattá nőnek, elve-
szítve azt a bensőségességet, amely az
egész előadásnak, mindhárom színész
játékának alaphangja volt. Talán ezek a
szavak is súlyosabban érintették volna a
nézőt, ha megmaradnak a Mikita halálos
ágya mellől mindnyájunkért mondott
csendes fohásznak.

Alekszej Dudarev: Napnyugta (Józsefvárosi
Színház

Fordította: Nikodémusz Elli. Díszlet, jel-
mez: Gyarmathy Ágnes m. v. Rendezte: Gi-
ricz Mátyás.

Szereplők: Szabó Gyula m. v., Kóti Kati,
Orbán Károly.

E sz ám u n k s zer ző i :

ANTAL GÁBOR újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

BÉRCZES LÁSZLÓ újságíró
a Film Színház Muzsika munkatársa

BŐGEL JÓZSEF,
a Művelődési Minisztérium
főmunkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

CSÍK ISTVÁN újságíró,
az Ipari Minisztérium Sajtó-
és Propagandaosztályának
csoportvezetője

DURÓ GYŐZŐ ,
a Katona József Színház dramaturgja

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

GYURKOVICS TIBOR író

NÁNAY lSTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

NOVÁK MÁRIA tanár

STUBER ANDREA újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg, a
Magyar Színházi Intézet
osztályvezetője

SZŰCS KATALIN újságíró, a Kritika
rovarvezetője

CSÁKI JUDIT

Így vagy úgy

A s t ú d i ó s z ín h á za k r ó l

Egyetlen év a színházban ritkán törté-
nelem - de színháztörténetet, legalábbis
egy darabkát már lehet csinálni benne.
Éppen egy évvel ezelőtt írta e lap hasáb-
jain Nánay István (SZÍNHÁZ, 1985/9.),
hogy a stúdiószínházi előadások évek óta
nem részesülnek méltó figyelemben, s
hogy 1981 óta nem volt stúdiószínházi
találkozó (seregszemle, munkafesztivál)
hazánkban, valamint „a közeljövőben sem
terveznek ilyet". Nos, ha valóban nem
hosszú távú és alapos kultúrpolitikai,
színházpolitikai koncepció jegyében, de
néhány ötletember és lelkes szerverő
ténykedésének következtében az elmúlt
évben két ilyen jellegű találkozóra is sor
került. Látszólag nem panaszkodhat te-
hát a magyar színházak kis formákat
kedvelő, kísérletező szellemű
alkotógárdája: megmérettetésükre sor
kerű lt.

Az egyik seregszemlét Országos Ka-
maraszínházi Találkozónak hívták, bár a
produkciók inkább a stúdiószínházak
körébe tartoztak. Helyszíne a Radnóti
Színpad volt - maga is átmenet a kamara-
és stúdiószínház között. Szervezésé-ben,
anyagi támogatásában a Budapesti Tavaszi
Fesztivál gazdái vettek részt, s mint
hírlik, rendszeresen szeretnék fel-vállalni
a nálunk olyannyira hiányzó művészeti
mecenatúra e sikeresnek mondható
formáját. A hat estét igénybe vevő
találkozó műsorának kiválasztásában zsűri
dolgozott - e sorok írója is -, s az
előzetesen benevezett stúdióelőadások
megtekintése alapján választotta ki a hat
meghívottat. (Az már nem rajta, nem is a
házigazda szerepét betöltő Radnóti
Színpad vezetőin és nem is a szervezőkön
múlott, hogy a hatból öt lett; a hatodik
meghívottat - az előzetes nevezés ellenére
- nem engedte vendég-szerepelni a
színház igazgatója. Ez lett volna
egyébként az egyetlen pesti elő-adás: a
Népszínház stúdiószínpadán be-mutatott
produkció, Mrożek: Mészárszék című
műve.)

A találkozó előadásai zsúfolt házak
előtt mentek. Ez azt bizonyítja - többek
között -, hogy egy ilyen rendezvény
nemcsak fizikai-konkrét környezete révén
hozhat közönséget a vidéki előadá

soknak, hanem szellemi-általános at-
moszférája is van, hiszen telt ház volt
azon a miskolci előadáson is, amelyet
korábban a festi Vigadóban játszottak,
ahol alig-alig volt érdeklődés iránta. A
találkozón végül a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház (Strindberg: Julie
kisasszony), a kaposvári Csiky Gergely
Színház (Ionesco két egyfelvonásosa), a
győri Kisfaludy Színház (Pinter: Régi idők),
a miskolci Nemzeti Színház (Enquist:
Ének Phaedráért) és a szolnoki Szigligeti
Színház (Sophokles: Oedipus) vett részt.

A másik stúdiószínházi fesztivált nem
Budapesten, hanem a főváros színházi
értelemben peremkerületének - bizonyos
alkalmakkor belvárosának - számító
Gödöllőn tartották, s ez a rendezvény
nevében is jobban tükrözte tartalmát:
Szoba- és Stúdiószínházi Találkozó volt.
Ezen meghívás alapján vettek részt az
előadások, és mindössze egy volt ugyan-
az, mint a budapesti találkozón : a nyír-
egyháziak Julie kisasszonya. A további öt
produkció közül egy magyar szerző műve
volt - ősbemutató egyébként -: Fábíán
Lász ló : Levéltetvek az akasztófán című
drámája a miskolci Nemzeti Szín-ház
előadásában. A szegedi Nemzeti Színház
Witkiewicz: Az őrült és az apáca, a szolnok i

Szigligeti Színház Genet: Cselédek, a
kaposvári Csiky Gergely Szín-ház Csehov
A hosszú úton, a pécsi Nemzeti Színház
pedig Bond : K int vagyunk a vízből című
művét mutatta be. Ez utóbbi produkció
némiképp eltért a találkozó tormai
jellegétől , hisz stúdióelőadásnak
semmiképp, s még kamaraszínházinak is
alig teleinthető, leginkább hagyományos
nagyszínházi előadás; a pécsíek eredetileg
is ilyen térben, a kamaraszín-háznak
nevezett művelődési központban
mutatták be. (Gödöllőn a terv szerint még
egy előadás szerepelt volna, a
veszprémieké - de Witkiewicz
Suszterokjával a fesztivál idejére nem
készültek el.)

F e sz t i vá l o n k í vü l

Némiképp paradox ezek után azt állítani,
hogy a magyar színházak stúdiószín-házi
előadásaikban csak kis részben hoz-nak
létre olyan produkciókat, mint ami-
lyeneket ezeken a találkozókon látott a
közönség. Természetesen nem ha-
szontalan különféle szempontok szerint
csoportosítgatni a találkozókon részt vett
előadásokat, hiszen fontos szellemi,
rendezői, dramaturgiai és színjátszási
tapasztalatokra tehetünk szert. f la a



modern drámaírók, s azon belül is bizo-
nyos szellemiségű alkotók jelenlétét te-
kintjük: Mrożek, Witkiewicz, Genet tűnik
meghatározónak, tán a néhány évvel
ezelőtti Beckett-dömpinget váltva fel.
Lehet kevesellni a magyar szerzők arányát
- bár az említett Fábián-mű mellett az évad
egyik kiemelkedő jelentőségű bemutatója
volt a szintén félig-meddig
stúdióelőadásnak nevezett új Kornis
Mihály-dráma, a Kozma Kaposvárott.
Fontos jelenség, hogy a rendezők erő-
teljesen építkeznek a művek szöveg alatti,
szöveg feletti, azaz metakommunikációs,
atmoszferikus rétegéből. Nem
idegenkednek az erőteljes dramaturgiai
beavatkozástól sem; s a stúdiószínházi
formában természetes módon intenzívebb
a színész munkája is. Összességük-ben
„meztelenebb", nyersebb, érdesebb - és
gyanítom: mostanság érdekesebb -
előadások születnek az intim terekben,
mint a nagyszínpadokon. S bár a feszti-
válokon részt vett előadások szellemi
irányultságát tekintve a sort még lehetne
bővíteni egyéb produkciókkal is a magyar
stúdiószínjátszás mégsem csak ebből áll.

A stúdióelőadás manapság - komplex és
bonyolult oksági összefüggések alapján -
jó üzlet lehet. Színházi értelemben
ugyanis kénytelenek vagyunk jó üzlet-nek
tekinteni a nem túl nagy ráfordítást, a
nem túl nagy befektetést, a nem túl nagy
veszteséget. S ha ehhez még - vi-
szonylagos - közönségsiker is társul, már
nagyon jó üzletről beszélhetünk.

A közönség persze még ma sem Wit-
kiewiczre, Genet-re, Mrożekra tódul
kitartóan. Hanem a pikáns című darab-ra,
vagy az ismeretlen, de kommersznek
sejthető szerző könnyű művére vagy az
ismert színész(ek) stúdióbeli kiruccaná-
saira. Az egyre kényszerűbb üzleti meg-
fontolásnak különösen a vidéki színházak
látják a kárát: egyre nehezebb fenn-tartani
a műhelymunkára, kísérletezés-re
leginkább alkalmas stúdiókat. Talán ezért
van, hogy sok vidéki színház fel is
hagyott vele.

Ahol viszont megengedheti magának a
színház vagy más intézmény a kis
veszteség kockázatát a kis nyereség re-
ményében, ott a szórakoztató produkciók
teszik a stúdiószínházat. Ilyen meg-
fontolás vezetheti például a Pesti Vigadót,
amikor nemcsak önálló produkció-ként
hoz létre egy-egy előadást, hanem
sokszor egy-egy vidéki színház komp-lett
előadását hívja állandó vendégnek. A
Pesti Vigadó azonban kényes játszási

hely; tartós közönségsikerre csak az eleve
sikerdarabnak számító művek vagy a
valamiféle pikantéria okán fel-tűnő
produkciók számíthatnak.

Itt szerepelt hosszú ideig a miskolciak
Enquist-előadása, a z Ének Phaedráért. A
miskolci bemutató megérdemelt sikere
után fájdalmas visszhangtalanság fogadta,
sőt: a közönség hiányában oly-kor több
előadást vontak össze. Pedig Csiszár Imre
rendezése figyelmet érdemlően céltudatos,
fegyelmezett és tartalmas. Vayer Tamás
mértani szigorúságú, rideg és csupasz
díszletében tomboló, végletes
szenvedélyek drámája játszódik le,
elsősorban persze Phaedráé, akit Tímár
Éva formál meg elemi erővel. A szereplők
bonyolult viszonyrendszere éppúgy a
pusztulás felé tart, mint az egyes figurák
öntörvényűnek és immanensnek tetsző
belső világa. Blaskó Péter Theseus-
alakítása és Mihályi G y ő ző Hippolytosa
„kész drámával" érkezik a színpadra, míg
Szirtes Gábor Theramenese előttünk
veszít el mindent. Enquist drámája így is
értékes előadásban került színre - s még
sikert is arathatott néhányszori
vendégjátékban a Radnóti Színpadon -,
bár az az álstúdió, ahol a Vigadóban
bemutatták, csak árthatott az előadásnak.

Miként használt például - nyilván
ugyanaz a szellemi atmoszféra - a pécsiek
produkciójának, Nell Dunn G ő z b en című
előadásának. Az írónő hat asszony
felületesen megörökíthető éle-tét hozza
össze egy gőzfürdőnek álcázott
metszéspontban, s a beszéltetés révén - s
egy igazi feszültséget nélkülöző
álcselekményben - próbál drámai hőst
faragni belőlük. A természetesen lengén
öltözött hölgyek és a fesztelennek, ol-
dottnak mutatkozó stílus valószínűleg
inkább vonzza a közönséget, mint a ren-
dezői koncepció vagy a színészi játék
mélysége. Tény, hogy a Pesti Vigadó jól
járt a pécsi előadással.

Másfajta siker három tehetséges víg-
színházi színész vigadóbeli „kiruccanása"
Kapás Dezső rendezésében, Shisgal:
Szerelem, ó ! című darabjában. Shisgal
főként e darabja révén vált ismertté
hazánkban, s ez csak azért sajnálatos, mert
oly kevéssé tipikus műve az egyébként
hazájában is népszerű amerikai
drámaírónak. Amit a Szerelem, ó !-ból
ízlésesen, kedvesen, tehetségesen és nem
túl mélyen ki lehet hozni, az mind jelen is
van a Vigadóban. Reviczky Gábor ugyan
a tőle már néhányszor látott ügyefogyott,
szerencsétlen, élet-

képtelennek látszó alakot játssza Harry
szerepében, de ismét szellemesen és iro-
nikusan, akárcsak Kern András a lát-
szólag sikeres, gazdag és boldog, való-
jában a látszat építésébe belekeseredett
Miltet. A két férfi életének célját és lé-
nyegét a kettőjük közt ingázó Ellen je-
lenti, akit Bánsági Ildikó rácsodálkozó
természetességgel, csacskának láttatott
nőiességgel ruház föl elsősorban. Az
előadás végső soron a három színes és
kellemes alakítás következtében nyújt jó
szórakozást.

Loleh Bellon lényegesen gyengébb
alapanyaga, a Gyöngéd kötelék, anya és
lánya hullámzó és konfliktusokkal teli
kapcsolatát mutatja be. Jobbára kiszá-
mítható fordulatok és szintén kiszámít-
ható érzelmi reakciók sorozata a mű, hisz
a múló idő adja a „cselekmény" fő
vonalát. Eleinte az érzékeny, féltékeny és
sérülékeny gyereklány és az életét élni
vágyó, önmagát és kapcsolatait építgető
anya állnak szemben egymással, majd a
felnőtté váló, önálló életét ki-alakító
gyerek és az érzelmileg egyre
kiszolgáltatottabb, lányára utalt anya
keresi helyét a libikóka módjára változó
viszonyban. A mű megfelelő számú
közhelyet tartalmaz ahhoz, hogy a kö-
zönség jó eséllyel ismerjen saját gond-
jaira; és sajnos ahhoz is, hogy hamar el
lehessen unni magát a történetet.
Ilyenformán a két színésznőre nehezedik
az előadás súlya, s a rendező, Siklós Olga
is bennük bízik elsősorban. Az anyát
játszó Ruttkai Éva s a gyermekét játszó
Káldi Nóra meg is kísérli a szinte
lehetetlent; hihetően jelzik minden kel-lék
és smink nélkül az idő múlását, játé-
kukkal igyekeznek hitelesíteni az érzel-
mek hullámzását; a kapcsolat mélységét,
rétegzettségét azonban nem sikerülhet
feltárniuk. Jobbára sem szöveg, sem
helyzet nincsen hozzá, így aztán a kö-
zönségnek is be kell érnie egy-egy szí-
nészi pillanattal.

Nem sikerült otthonra találnia a Vigadó
„szuperelegáns" közegében a kissé
mesterkélten avantgarde-nak szánt Pinter-
előadásnak, az Árulásnak sem. A ki-
számítható, de a szokásoshoz képest épp
fordított dramaturgia szerint működő
történet Grunwalszky Ferenc rendezé-
sében a József Attila Színház produkció-
jaként került itt színre, Kovács Attila
inkább önálló képzőművészeti alkotás-
ként fontos tárgyai között, amelyek
azonban rendre ellenálltak a színpadi mű-
ködés törvényszerűségeinek. Ez nagy-
mértékben korlátozta a színészek szerep-





Schisgal: Szerelem, ó! (Pesti Vigadó) Reviczky Gábor (Harry) és Kern András (Mi l t )

Loleh Bellon: Gyöngéd kötelék (Pesti Vigadó). Káldi Nóra és Ruttkai Éva

Nell Dunn: Gőzben (pécsi Nemzeti Színház). Petényi Ilona (Violet), Ferenczy Krisztina (Jane), Sólyom
Katalin (Nancy) és Lang Györgyi (Dawn) (Iklády László felvételei)

formálását, méghozzá nagyon is konkrét
módon: minduntalan kerülgetni kellett a
hegyes bútordarabokat, csak lecsúszni
lehetett a ferde ágyról, és így tovább.

Nem is csoda, ha a számos összetevőből
bonyolult módon összeálló pinteri világ
nem születhetett meg a Vigadó színpadán.
A színészek görcsös és gyakorlati
erőfeszítésre kényszerülvén nem-igen
törődhettek a lélektanba, áttételes
viszonyrendszerbe ágyazott szerepek
megformálásával. Andorai Péter, Rátóti
Zoltán és Káldi Nóra hármasát Pinter
Árulásában egy másik, máshol rendezett
előadásban lehetne igazán megmérni.

A Thália Stúdió
A fővárosi színházak közül évek óta a
Thália Színház tűzi műsorra a legtöbb
stúdióelőadást. Igaz, a Thália Stúdió
jócskán eltávolodott már egykori, jó másfél
évtizedes önmagától - attól a helyzettől és
irányvonaltól, amelyben például 1969-ben
szinte bombaként robbant Csurka István új
drámája, a Ki lesz a bálanya ? Manapság -
számos önálló est és előadóest után -
főként kevés szereplős és par excellence
szórakoztató darabokat tűz műsorra.
Bevallott és felvállalt karaktere a nem túl
mély és nem túl magvas szórakoztatás,
melynek olykor áldozatul esnek nemesebb
alapanyagok és nemesebb színészi energiák
is.

Arthur Schnitzler Körtánc című mű-
vének előadásáról - amely eredetileg a
kisvárdai nyári játékok produkciója volt
még 1985 nyarán - részletesen be-
számoltunk lapunk 1986/8. számában.
Most ehhez legfeljebb annyit érdemes
hozzátenni, hogy itt egy olyan darabból
született kétes értékű előadás, amely
méltán és eséllyel sorolhatna be a stúdió-
előadások másik, gondolatilag, megfor-
málását tekintve súlyosabb, értékesebb
vonulatába. A Thália Stúdióban egy
„olyan-amilyen" kommersz született
Schnitzler művéből, amelyről ezek után
nehezen bizonyítható, hogy eredetileg nem
páros jelenetek villámtréfasorozata, s nem
is a „ki-kivel-hogyan" bohózati
típusvariációja. A zenével és némi moz-
gással limonádésított Nagymező utcai
előadás végül is oly módon került a „he-
lyére", hogy eltűnt belőle a dráma.

Éppen ezért őszintébbnek, egyene-
sebbnek és egyértelműbbnek látszik Tito
Strozzi Játék és valóság című atelier-darabja,
amely épp azt adja a közönség-nek, amit
ígér. A színész és a magánélet témájának
amolyan közepesen igényes variációja ez;
azzal hiteget, hogy amúgy



általában bepillanthatunk a színész ma-
gánéletébe, a szakmai és privát érzelmek
átfedésének titkaiba. Strozzi persze mes-
teremberebb szerző annál, semhogy ön-
leleplező drámává varázsolja azt, ami csak
egy laza játékot ér meg - legalább-is így
általánosságban. Néhány tetszetős
átváltozás színészből magánemberbe és
viszont - s a közönség máris elégedett.
Lényegtelen, hogy igaz-e, hogy otthon is
folytatódnak-e a színházi próbák, hogy
Othellóvá válik-e férjként az Othellót
próbáló színész - ha tetszetőssé tud válni
színpadon a magánéletivé transzponált
drámai közhely. A játék nem akkora
csalás, hogy felborzolja a színpadi igazság
fanatikusainak idegeit
már maga a darab is más kategóriába
tartozik. A két színész, Nagy Attila és
Császár Angela pedig játékossággal és
mértéktartó, ízléses érzelmességgel köz-
vetíti a nem létező képződményeket, szí-
nészekben a magánembert. Zsurzs Éva
tempóra és praktikumra koncentráló
rendezése sem próbál mélységet hazudni
oda, ahol erről szó sincsen.

Mélységnek ugyan egy másik Thália
stúdióbeli bemutatóban, jan de Hartog
Családi ágy című vígjátékában sem talál-
hatni nyomát. Itt sem erőltet ilyesmit a
vendégrendező Pethes György a silány
szöveg és a kommersznek sem nevezhető
cselekmény azonban ennek ellenére nem
tud szórakoztató lenni. A franciaágy körül
tébláboló házaspár három felvonáson át
kerülgeti a főszereplő díszletet, miközben
mindhármukat erőltetetten negédes derű,
szirupos hazugsághalmaz lengi körül. Meg
a tömény unalom. Hiába Voith Ági és
Gálvölgyi János mérsékelt igyekezete,
hogy a mechanikusan egymást követő
álszituációkat játékszerű színpadi
létezéssel töltsék ki, a rengeteg hamis
érzelmi töltés s a helyenként kifejezetten
blőd szöveg nem hagyja legyőzni magát.
Sikerült tetézni a gondokat: Döme Zsolt
eddigi zeneszerzői pályáján páratlanul üres
és fantáziátlan dalokat írt, amelyeken mit
sem változtatnak Szenes Iván fordulat-
helyettesítő és a harminc évvel ezelőtti
táncdalokat idéző szövegei. A Családi
ágyat - felesleges színházi hazugság lé-vén
- kár lenne súlytalanságán és érték-
telenségén felül ítélve nagyon kiátkozni,
de azt azért meg kell jegyezni, hogy ez a
fajta sokoldalú színvonaltalanság hosz-
szabb távú és masszívabb hitelrontásra is
képes.

Ugo Betti: Bűntény a Kecskeszigeten (Békés megyei Jókai Színház) Barbinek Péter és Gyuricza Lil ian

( So mf a y Is tván f e l v . )

En q u i s t : Ének Phaedráér t ( mi s k o l c i Nemzet i Sz ínház) . T ímár Éva Phaedra szerepében



Józsefvárosi Színház

Az Asbóth utcai Kisszínpad belvárosi
játszási hely - helyesen ismerte fel a
Józsefvárosi Színház vezetése, hogy itt a
Kulich Gyula téritől eltérő repertoárral
lehet dolgozni. Ez a stúdió nem a
nagyszínházi tevékenységet kiegészítő
szórakoztatás jegyében született meg, és
nem is a nagyszínházi működés háttér-
bázisaként, hanem önálló műhelyként, a
színház művészeinek erőt próbáló kísérleti
terepeként, rendezők és színészek nemes
energiáinak, másra (is) vágyó ön-
kifejezésének lehetséges helyszíneként.
Figyelemre méltó előadással is sikerült
előállniuk, mindjárt a második évad ele-
jén. Mrożek: Mészárszék című művének
bemutatóját a zsűri beválasztotta a Ka-
maraszínházi Találkozóra - érzésem sze-
rint élni kellett volna a szép siker kínálta
lehetőséggel.

A Mészárszék gondolatisága szinte
profán módon egyszerű: a művészet
fennkölt magasztossága a tárasdalmi kon-
venciók fénytörésében szembesül a hen-
tesség, az ölés magától értetődő természe-
tességében rejlő „önmegvalósítással". A
Hegedűművész világhírű és sikeres akar
lenni - s a szobájában levő Paganini-
szobor megelevenedése révén el is éri
célját. Az életre kelt szobor azonban egy
másik önmegvalósítási perspektívával is
kecsegteti: az ölésével. A Hegedű-művész
infantilis és éretlen személyisége a
társadalmi közhelyek megkérdő-jelezésére
alkalmas lévén, tragikusan éli meg a
kétfajta „önmegvalósítás" hierarchikus
viszonyát. Választ. Döntéséért önmaga
elpusztításával fizet. A mrożeki abszurd
törvénye szerint a végletes meg-
oldásokban is fellelhető megoldhatat-
lanság ezúttal a művészet s a hétköz-napok
világának nyers realitásában ölt testet.
Olyan szembenállásban, amely
voltaképpen nem alternatív, hiszen csak
látszólag az: mindkét alternatíva ugyan-azt
a végeredményt hordozza. A Hege-
dűművész személyiségének birtoklásáért
két nő küzd egymással: a Fuvola-
művésznő és a Mama. Mindketten a másik
lehetséges szerepkörét, a nőben az anyát,
illetve az anyában a nőt is meg-kísérlik
bevetni a küzdelembe, amelyet végül a
testet-lelket öltött „ördög", Paganini nyer
abszurd élet-, illetve ,,haláligazságával".

Beke Sándor rendezői koncepciója
következetes és világos: Mrożek mű-
vének belső (tartalmi) és külső (formai)
abszurditását tekintve is tiszta. Az elő-

adás legjobb pillanataiban megvalósítja a
félelmetes és kegyetlenül világos mrożeki
igazságot, még akkor is, ha a játék sokszor
letapad a valóságos cselekedetek szintjére.
A Hegedűművészt alakító Jakab Csaba és
a Fuvolaművésznő szerepében Vándor
Éva érzi leginkább azt az összetett
játékmódot, amelyben ez az abszurd
igazán megél; néhol kissé stilizált, másutt
ellenpontozó módon realista megoldásokat
mutatnak fel együtt. Kránitz Lajos
Paganini-Mészáros szerepében
következetesen, Somfai Éva (Mama) kissé
egyoldalúan játszik.

Khell Csörsz m. v. díszlettervező
játéktere - az adottságok miatt is - kissé
nehézkes: hol didaktikusan egybefogja,
hol erőszakosan leválasztja a játékot a
nézőtérről. Sejthetően ebből a szem-
pontból is jót tett volna a produkciónak a
Radnóti színpadi vendégszereplés : a
hagyományos térben a helyükre kerül-
hettek volna az akciók.

A Kisszínpad másik bemutatója Ten-
nessee Williams egy nálunk kevéssé is-
mert darabja, a Földi királyság volt. A v á g y

villamosa, a z Orfeusz alászáll és a Macska a
forró bádogtetőn című drámák írójának ez a
műve alaposan elmarad a közismertek
mögött, bár jócskán emlékeztet amazok
világára, elsősorban Williams
mélyrétegekben kutató, az élet és a
kapcsolatteremtés gyötrelmeit vizsgáló
írói személyisége okán. A Földi királyság
egy testvérpár és egy asszony viszony-
rendszerének pszichologizáló bemutatása:
a fiatalabb és súlyos beteg Lot életerős
feleséget hoz a házba, ahol a magányos,
földhözragadt és józan Chicken éli világát.
A helyszín egy a világtól elvágott farm,
amelyet ráadásul pusztító árvíz fenyeget.
Az ekképp fel-nagyított jelentőségű
dialógusok és akciók a három ember
viszonyrendszerének átrendeződését
eredményezik; sajátos - illetve
Williamsnél szokásos happy enddel: az
asszony, Myrtle nem utolsó-sorban a
túlélés reményében az életerős, életrevaló
Chicken mellé áll, és magára hagyja a
haldokló és pusztulásában is betegesen
gyűlölködő, agresszív férjét. Ilyenformán
tehát az élet győzedelmeskedne a
pusztulásra ítélt sors és szemlélet fölött - a
győzelembe azonban a két túlélő
elhibázott élete és utolsó, kétes kimenetelű
életpróbálása visz némi bágyadtságot,
egyfajta pszichológiai hite-lesség kedvéért
is.

Petrik József a szűk és nehézkesen
használható teret voltaképpen iól „ját-

szatja", miként színészvezetésében is
megbízhatóan tör a nem túl összetett
drámai igazság felé. Pécsi Ildikó a testére
szabott szerepben színes, őszinte és
energikus. Kránitz Lajos kissé túlságosan
elvadultra, marconára és befelé fordulóra
veszi Chicken szerepét, míg Rosta Sándor
éppen az ellenkező irányban túloz:
finomkodó, légieskedő és affektál. Ez
utóbbi éppen hogy nem segít titkolni az
ifjú és beteg férj feltehetően eredendő
szexuális problémáját, csökkenti viszont
az e tekintetben is életimádó nő és férje
közti ellentét ki-bontásának lehetőségeit.

A Földi királyság ezzel együtt tisztes
előadás az Asbóth utcában. Belefér abba
az irányvonalba, amellyel a Józsefvárosi
Színháznak egyébként is bátrabban kel-
lene próbálkoznia.

A műhelymunka jegyében

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín-ház
tiszteletre méltó következetességgel és
kitartással működteti stúdióját. Érzé-
kelhetően elsősorban azért, hogy az intim
térben némiképp rendkívüli körülmények
közt létrejövő produkciók eset-leges
jótékony, megújító hatása érvényesüljön a
nagyszínházi előadásokban.

Az elmúlt évadban David Storey Otthon
című darabját rendezte meg a stúdióban
Gellért Péter, valamint Salamon Suba
László August Strindberg Julie
kisasszonyát. Ez utóbbi előadással mindkét
találkozón szerepeltek a nyír-egyháziak,
bár az előadás korántsem hibátlan, s
korántsem a lehetséges legjobb formájában
mutatja a nyíregyházi stúdiószínházat.
Mindenesetre érdekes rendezői koncepció
nyert benne töredékes megvalósítást, és
tisztességes erőfeszítések révén születtek
benne hiteles pillanatok.

A Strindberg-darabot nem véletlenül
választják vizsgamunkának, bemutatko-
zásnak, színészi jutalomjátéknak. A kis-
asszonyán egyetlen éjszakára felülkere-
kedő inas és a társadalmi közegéből
egyetlen éjszakára kiszakadó úrilány meg-
tévedése valójában állandó és rögzült meg
nem felelések felvillanásnyi fel-színre
bukkanása. A valóság ellenáll-hatatlan
kitörése a hazugságok egyéb-ként
áthághatatlannak tűnő szövevényén. S az
egész csupán azért, hogy a lázadás, a
kitörés, a pillanatnyi győzelem igazi
arculata is megmutassa magát: éppoly
hazug, éppoly talaját vesztett, éppoly
életképtelen voltát. A Julie kis-



asszony az elfojtott szenvedélyek, el-
nyomott ösztönök, eltemetett álmok drá-
mája; belülről, mélyről lehet csak cl-
játszani. Színészi feladat, elsősorban is.
Salamon Suba László rendezésének leg-
főbb érdeme, hogy a lényeg, a tartalom
összetettségét, a motivációi; egymásból
építkezését részletesen értelmezi. A szí-
nészi játékból ki is derül, hogy alap-vetően
mindegyik réteg jelen van az elő-adásban,
csak egyszerre, egységben, viszonylagos
teljességben képtelen meg-jelenni. Varjú
Olga jól játssza a rideg-hideg
úrikisasszony jelmezébe bújt, valójában
kusza személyiségű fiatal lányt - csak
„megtébolyodását" képtelen el-hitetni.
Nem motivál, nem vált játék-modort -
mintha Julie kisasszony egy percig sem
gondolná komolyan az egészet. Juhász
György még inkább adós marad az inas
belső világának megmutatásával
mérsékelten agresszív céltudatossága nem
illeszkedik szervesen az inas
szolgalelkűségéhez. Az előadás leg-jobb
színészi alakítása a Kristint játszó Zubor
Agnesé. A „naturalista szomorú-játék"

paradox módon az ő fegyelmezett és
sziklaszilárd földhözragadtságától nyeri el
legjobb pillanatait. A puszta
megjelenésével is a „helyénvaló" minő-
séget kifejező figura szinte nevetségessé
teszi Julie és Jean kitörési kísérletét.
Zubor Ágnes lassított mozgása, szinte
együgyű természetessége minden eré-
nyével és helyénvalóságával együtt né-
miképp árnyalja, átszínezi: infantilizálja a
másik két szereplő játékát. A nyíregyházi
előadás mindennek ellenére méltán vett
részt a stúdiószínházi találkozókon: jelzi
önmagát, törekvéseit, és mutatja a
nemegyszer érdekes és értelmes nagy-
színházi előadások hátterét.

A szegediek Witkiewicz Az őrült és az
apára című „őrült játékával" érkeztek
Gödöllőre. A Sándor János rendezte elő-
adás szinte hagyományos módon vá-
lasztotta ki rendhagyó körülményeit: a
bolondokháza-helyszínt kiterjesztvén a
nézőtérre, minket is bevont a játékba.
Fehér köpenyt kaptunk, s azt már csak az
ilyesfajta előadásokban teljesen járatlan
néző hiheti, hogy ez azt fogja jelenteni: a
személyzethez tartozunk, s az ő
szemszögéből követjük majd az esemé-
nyeket. A színházi jel - éppen gyakorisága,
mondhatni elcsépeltsége miatt - mindjárt
önmaga ellenkezőjét jelenti : ha
méltatlanul tartják itt zárva az „őrültet",
nyilván őrült a személyzet, s ilyenformán a
személyzet jelmezébe öltöztetett közönség
is, Kár, hogy az előadás az

David Storey: Otthon (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Csikos Sándor (Jack), Szabó Tünde
(Kathleen), Safranek Károly (Harry) és Korompay Vali (Marjorie) (Csutkai Csaba felv.)

indulás pillanatában jócskán veszít fe-
szültségéből ezzel az egyszerűsített ta-
nulsággal, s az is kár, hogy a darab
végét érintő dramaturgiai beavatkozással
a feszültség tovább csökken.
Bekövetkezik ugyanis a szerepcsere, az
addigi ápoló kerül az ápolt helyére - ez a
szegediek által megvalósított formában
(amelyben föltámad a halott, s győztesen
tér viszsza) némiképp eltér Witkiewicz
szellemétől.

Jakab Tamás az „őrült", azaz fogva
tartott művész szerepében igyekszik
legalább a visszafogott lehetőségeknek
megfelelni, és érzelmileg-indulatilag hi-
telesíteni a figura szenvedélyeit. A sza-
badkai vendégművész, Gyenes Zita ked-
vesen, természetesen bontja ki ráerősza-
kolt apácajelmezéből a szeretetteli nőt, s
visszafogottan, de érzékelhetően éli meg
személyisége és kötelessége majd-nem
tét, nélküli csatáját.

A pécsiek „stúdióelőadásáról", Bond:
Kint vagyunk a vízből című drámájáról
kritikát közöltünk lapunk i986/6. szá-
mában.

A kaposváriak Csehov: A hosszú úton
című egyfelvonásos drámai etűdjét mu-
tatták be, lukáts Andor rendezésében. A
kaposvári „háttércsapat" közremű-
ködésével színre vitt előadás főleg az
atmoszférateremtésben jeleskedik; en-

nek megszületését mutatja be analitikus
pontossággal. Az alapvetően epikus szer-
kezetű műben minden színésznek van egy-
egy játéklehetősége - ezzel ki-ki képessége
szerint s összességében váltakozó
színvonalon él. A hangulatilag igen erős
előadás azonban elmarad a két másik
kaposvári stúdióelőadás mögött, amelyek -
szokásos módon a színház legjobb erőit
dolgoztatják a darabokhoz szabott terekben.

Bár épp a teret tekintve nem stúdióelőadás
Kornis Kozma című darabja, amely-ről a
SZÍNHÁZ 1986/7. számában írtunk kritikát.
Az előszínpadon játszódó két Ionesco-
egyfelvonásos azonban méltán szerepelt
nagy sikerrel Radnóti Szín-padon is, hiszen
a stúdiószínház összes lehetőségét sikerrel
egyesíti. Erről is írtunk már lapunk 1986/6.
számában.

A békéscsabai Jókai Színház a Ka-
maraszínházi Találkozó zsűrijének dön-
tésében épp csak hajszállal maradt ki a
meghívottak közül. Ugo Betti: Bűntény a
Kecskeszigeten című drámáját Rencz Antal
rendezte a békéscsabai stúdió-színházban.
A három egyedül élő aszszony betegesen
zárt világába betoppanó, uralkodásra és
szerelemre éhes férfi fokozatosan keríti
hatalmába a beszűkült életteret, és tágítja ki
a mindannyiukon elhatalmasodó összetett
szenvedélyek fel-



ébresztésével. Barbinek Péter Angelo
szerepében jól irányítja a játékot, és a
férfi erőszakos családfői ambícióiba,
,,háremtartási" szenvedélyébe sikeresen
csempészi be a kiszolgáltatottságot, a
„valahová tartozni" eredendően emberi
vágyát. Ezzel a szerepfelfogással tulaj-
donképpen nyer a darab, hiszen fogyat-
koznak egyoldalúságai. Agatát, az öz-
vegyasszonyt - az általam látott előadá-
son már - Felkay Eszter játszotta, hol
energikusan, hol enerváltan, ahogy az
egyedüli szerető posztjára áhítozó s a
sorsába, a megosztottságba beletörődő
asszony figurája éppen kívánta. Jó volt
Pia - Agata sógornője - szerepében Pálfy
Margit, s kevésbé hiteles a Silviát - a
tulajdonképpeni igazi áldozatot, a gyenge
és ifjú lányt - játszó Gyuricza Lilian.

Harold Pinter Régi idők című drámájá

val vett részt a budapesti Kamaraszín-házi
Találkozón a győri Kisfaludy Szín-ház.
Illés István rendező szinte lehetet-lenül
nehéz feladatra vállalkozott színészeivel,
hiszen Pinternek ezt a - hagyományosan
eddig még nem játszott - művét nálunk
meglehetősen szokatlan színházi-
színjátszási apparátussal lehet csak
megvalósítani. A Régi idők félvalóságos
terepe talán egy szoba, amelyben talán
jelen van hol két, hol három ember, de
feltétlenül jelen van a múlt, valódi és a
jelenből visszavetített darabkáival. Pinter
szövegével legalábbis egyenrangúak a
mozgások, a mimika és a csöndek - Illés
rendezése e tekintetben sikerült
legjobban. A tempó, illetve tempótlanság
érzékelteti azt a már-már a végtelenségig
plasztikus és formátlan atmoszférát,
amelyben az emlékezés zajlik. A férfit
játszó Uri István, a Kate-et játszó

Gyöngyössy Katalin és az Annát játszó
Baranyai Ibolya legjobban a kapcsolat-
talanság, a totális magány paradox módon
nagyon körülhatárolt viszonyrend-szerét
teremtik meg. Maga az emlékezés, a
Joyce-ot is idéző tudatalatti felbukkanása
kissé ingadozik a verbalizmus és
némajáték között, kevésszer képes har-
monikusan egyesíteni a kettőt. A Régi idők
mindenesetre egy másik Pintert,
legalábbis egy másfajta Pinter-játszás
lehetőségét villantotta fel a győriek elő-
adásában.

Szolnokon Csurka Deficitjének bemu-
tatása mellett (erről a SZÍNHÁZ 1986/2.
számában közöltünk kritikát) fontos
esemény helyszíne volt a Stúdiószínház.
Tanulságos módon ugyanis rendezőt
avattak itt Vörös Róbert személyében. Az
eredetileg „házi használatra", szigorúan
önkéntes alapon, műsorterven felül és
kívül, mintegy mellesleg meg-született
előadás, Sophokles: Oedipus című
tragédiája végül színvonala és értékei
nyomán vált a repertoár részévé, s került a
közönség elé. Az előadás leg-főbb értéke
pedig Vörös Róbert tiszta és jó értelemben
aktualizáló koncepció-ja, Oedipus
kálváriájának és tragédiájának
emberközelivé, érinthetővé, érezhetővé
tétele. Ebben volt a rendező ki-váló
partnere az Oedipust alakító Nagy Sándor
Tamás.

A haszon

A stúdiószínház haszonképző intézmény -
vagy azzá lehet. Néhol anyagi vonat-
kozásban is. Sokkal fontosabb azonban,
hogy az ország stúdiótérképét szemlélve,
az erényeket földrajzilag távol eső pon-
tokról összeszedegetve, haloványan, de
azért kivehető körvonalakkal kirajzolódik a
„hasznos" stúdiószínház képe. Van,
ahonnan színházvezetői hozzáállást, van,
ahonnan rendezői munkamódszert, van,
ahonnan a színészi megújulás iránti igényt
s megint máshonnan a közönség értő és
pártfogó szimpátiáját kellene egy helyre
„importálni" ahhoz, hogy ideális
körülmények közt dolgozhasson egy
stúdiószínház. De még mindig ugyan-erre a
térképre tekintve az is kiderül, hogy a sok
helyütt épp csak a túlélésre, vegetálásra
berendezkedett nagyszínházi tevékenység
hiányteremtő közegében éppen a „kis
formák színháza" képes artikulálni a ma
lehetséges színházi mondandót. Ezért is
kellene az elmúlt évad-hoz hasonló
mértékben és módon, de folyamatosan
odafigyelni rá.

Mihályi Győző Lars Norén: Az éjszaka a nappal anyja című drámájának dunaújvárosi előadásában (MTI
Fotó - llovszky Béla felv.)


