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A kaposváriak külföldön

Színházaink külföldi vendégszereplései-
ről a magyar sajtó többnyire néhány soros
hírben számol be, vagy röviden közli e
színházak vezetőinek nyilatkozatait,
amelyekből megtudhatjuk, hogy
együttesük szereplését a közönség és a
kritika egyforma szeretettel, elismeréssel
fogadta. Egyetlenegy esetre emlék-szem,
amikor lapjaink beszámoltak egyik
színházunk külföldi kudarcáról - ez a
kaposváriakkal történt, akik 1974 nyarán
Varsóban, a Nemzetek Színházában
képviselték a hazai színeket. Ebben a
mezőnyben a fiatal és tapasztalatlan
együttesnek világhírű társulatokkal kel-
lett mérkőznie, amelyekben olyan sztárok
is szerepeltek, mint Bibi Andersson. A
rendezéseket pedig olyan nagy nevek
jegyezték, mint Giorgio Strehler és Ing-
mar Bergman. Maga a lengyel színház is
világhíre tetőpontjára ért. Varsói bará-
taink valamelyest rossz néven is vették,
hogy Magyarország egy ismeretlen vidéki
társulat szerepeltetésével csorbítja a
nemzetközi találkozó rangját. A véletlen
úgy hozta, hogy akkor magam is Varsó-
ban voltam. Emlékszem a kaposváriak
előadásaira: fél ház is nehezen gyűlt
össze, s még ennek egy része is a társulat-
tal rokonszenvező vagy éppen bukásukat
kívánó magyarokból verbuválódott. A
fiatal színészek lámpalázzal küszködve,
tudásuknál kevesebbet nyújtottak, hol-ott
csúcsformájuk is kevés lett volna ebben a
mezőnyben. E teljesítmények-nek
megfelelően lekicsinylő, vállveregető
kritikák jelentek meg a külföldi és a
lengyel lapokban.

Nem sokkal később - 1982-ben - a
kaposváriak kiköszörülték e csorbát, ami-
kor a belgrádi Nemzetközi Színházi Fesz-
tiválon, a BITEF-en Marat-Sade-előadá-
sukkal elnyerték a fesztivál mindhárom
díját, s az itteni siker hatására 1983 tavaszán
Nancyba is meghívták a produkciót.

Aztán a véletlen ismét úgy hozta, hogy
alig pár nappal a kaposváriak berlini ven-
dégszereplése után, 1986 októberében én
is az NDK fővárosában jártam, majd pár
héttel később a Magyar Színházművészeti
Szövetség küldötteként Varsóban, az ott
megrendezett nemzetközi szín-házi
találkozón is megfigyelhettem, hogyan
fogadják a Csiky Gergely Színház
produkcióit.

Berlin

Az NDK Művészeti Akadémiájának
színházi szekciója úgy kívánta megünne-
pelni Peter Weiss nyolcvanadik születés-
napját, hogy videofelvételről levetítik a
kaposváriak híressé vált Marat-Sade-elő-
adását. Az én tisztem az volt, hogy is-
mertessem az egybegyűlteknek a kapos-
vári színház munkásságát, és mondjak
néhány szót magáról az előadásról is. A
rendezvény szervezői eredetileg azt ter-
vezték, hogy a vetítést kísérve, felolvas-
sák a német szöveget. Kiderült azonban,
hogy ez nem lehetséges, mert Görgey
Gábor fordítása a Marat-Sade-dráma öt
változata közül a negyedik alapján ké-
szült, míg az NDK-ban csak az utolsó, az
ötödik változat szövege volt hozzáfér-
hető. Ezen túlmenően a kaposváriak némi
szabadságot is megengedtek maguknak a
szöveg kezelésében.

Végül is különböző megfontolások
alapján az egybegyűlteknek, vagy ötven-
hatvan embernek, a kaposvári előadás
száznyolcvan percéből egy nyolcvan-
percnyi válogatást mutattak be, amit a
könnyebb értés kedvéért Marat-Sade-
idézetekkel és rövid magyarázatokkal
kísértek. Az akadályok, nehézségek e
sorozatához tegyük hozzá, hogy a kapos-
vári videofelvétel nem a legjobb minő-
ségű. Ennek ellenére - mint az a hozzá-
szólásokból, majd a magánbeszélgeté-
sekből kitetszett - a jobbára szakmai
közönség érzékelni tudta a produkció
intellektuális és művészi értékeit.

Maga a Csiky Gergely Színház a har-
mincadik alkalommal megrendezett Ün-
nepi Napok alkalmából mutatkozott be
Berlinben. A program szerint megelőzte a
kaposváriakat a varsói Powszechny
Színház egy Baal-előadással, a brnói
városi színház a Puntilával, a prágai Jiry
Wolker Színház pedig a Koldus és ki-
rályfival és egy Hásek-esttel. De mint a
Theater der Zeit beszámolójából tudjuk, a
felsoroltakon kívül megismerkedhettek a
berliniek finn, osztrák, indiai együt-
tesekkel is.

A kaposváriak előbb Berlinben, majd
Halléban két produkciójukkal mutatkoz-
tak be. Bulgakov A Mester és Margarita
című regényének színpadi változatával,
valamint García Lorca Bernarda Alba
házával, a színház egy stúdióprodukció-
jával, amelyet Lázár Kati rendezett a tár-
sulat idősebb és egészen fiatal, pálya-
kezdő tagjainak a közreműködésével. Az
utóbbi Barcelonában a kis színházi for-
mák fesztiválján megkapta a fődíjat.

Már a beszélgetésekből kiviláglott,
hogy Lázár Kati élete első rendezésével
osztatlan sikert aratott, A Mester és Mar-
garita viszont csalódást keltett. Mivel
rövid berlini tartózkodásom alatt kevés
olyan emberrel találkoztam, aki látta a
kaposváriak előadásait, megkértem egyik
barátomat, gyűjtse össze és küldje el
nekem a megjelent kritikákat. Ot berlini
és négy vidéki napilap, valamint a Sonn-
tag (az ottani Élet és Irodalom) és a már
említett Theater der Zeit, a színházi
szaklap kritikáit sikerült megkapnom. Ez a
gyűjtemény mindenesetre elég repre-
zentatívnak tűnik, tartalmazza a legje-
lentősebb lapok cikkeit. Ezeknek az írói
bár „egyformán látták", mégsem egyfor-
mán értékelték a látottakat. A Mester és
Margarita esetében például egymásnak
homlokegyenest ellentmondó értékelések
jelentek meg. Majdhogynem „Berlin
kontra vidék" felállásban. A berlini lapok
kritikusai - a Sonntag kivételével -
fanyalogva írnak A Mester és Margari-
táról, sem Babarczy László dramatizálá-
sát, sem Ascher Tamás rendezését nem
tartják elfogadhatónak, míg a hallei, lip-
csei, drezdai lapok és a Sonntag színi-
bírálatai fenntartás nélkül dicsérnek.

„Szorosan, sőt túlságosan szorosan
tartja magát Babarczy Lászlónak, a szín-
ház vezetőjének adaptációja a regényhez"
- állapítja meg a berlini Neue Zeitban
Helmut Úllrich. „Semmiről sem akarnak
lemondani... folytatja . . . de az az igény,
amely Bulgakov regényvilágának egészét
akarja megragadni... hang-
súlyeltolódásokhoz vezet. Előnyben ré-
szesülnek a regénynek azok az elemei,
amelyek leginkább alkalmasak színpadi
effektusok keltésére. Ezek többnyire
olyan részletek, amelyeknek nem sok
közük van a mű eszmei mondanivalójá-
hoz, példázat voltához,-ez a szemlélet
aztán Ascher Tamás rendezésében is
érvényre jut. Igaz, láttunk hatásos szín-
padképeket és erőteljes szimbolikát hor-
dozó jeleneteket. De egészében a revü-
szerű látványosság dominál a nagy anyag
gondolati megragadásának a rovására."

Hasonló fenntartásokkal él Dieter
Krebs a Berliner Zeitungban. „Képsoro-
kat kapunk, a regény rendkívül bonyolul-
tan egymásba fonódó síkjainak illusztrá-
cióját" - írja. Elvész a regény egy fontos
dimenziója, a Pilátus-cselekmény, és a
húszas évek Moszkvájában feltűnő Wo-
land kalandjainak az egymásra vonat-
koztatása. Megbízható együttes a címe
Ulrike Buchmann kritikájának a National-
zeitung Berlinben. A cikkíró az előadás



magyaros temperamentumát emeli ki,
amely őt már-már egy musicalre emlé-
keztette. De ugyanakkor kifejti: „Nem
valósult meg az a remény, hogy művé-
szien kimunkált polifón akciókban nagy
komikus jellemekkel szembesüljön a
néző..." S végül arra a következtetésre jut,
hogy „Konvencionális a színpadkép,
konvencionálisak a jelmezek és a masz-
kok. Az én megítélésem szerint a nagyon
is részletező színpadi változat a regény-
nek csak a felületi szórakoztató szintjét
tudta visszaadni." Christoph Funke, a Der
Morgen kritikusa, részletesen ír A Mester
és Margarita előadásáról Az ember rangja
és méltósága című cikké-ben. Funke a cím
e szavaival foglalja össze Bulgakov
regényének mondanivalóját. Ő már
határozottabban dicséri az előadás
szórakoztató, mulattató voltát,
könnyedségét, humorát, a színpadi meg-
jelenítés pontosságát. Úgy véli, hogy
különösen az előadás első részében
sikerült Ascher Tamás rendezésének
érvényre juttatnia „a színpadi varázslat
gesztusaiban a továbbélő gőg, beképzelt-
ség, önzés, talpnyalás bolondos és ha-
rapós kritikáját". Az előadás második
részével - elsősorban a Pilátus-jelene-
tekkel - a kritikus kevésbé elégedett, ezek
szerinte erőteljesebb, intenzívebb színészi
alakításokat követeltek volna. Végül
azonban Funke megállapítja, hogy „a
fenntartások ellenére is, a kaposváriak
vendégszereplése emlékezetes marad.
Nyeresége volt az ünnepi napoknak, és
szívből jövő tetszést aratott".

ingeborg Pietzsch, aki korábban már jó
néhány írásában méltatta a kaposvári
színház munkáját, és most is nagy lelke-
sedéssel ír a Bernarda Alba házának elő-
adásáról, berlini kritikustársaihoz ha-
sonlóan csalódással fogadta A Mester és
Margarita előadását. De ugyanakkor ő az
egyetlen, aki legalább kísérletet tesz arra,
hogy választ adjon arra a kérdésre, miről
is szól A Mester és Margarita a ka-
posváriak előadásában. Bár úgy érezzük,
válasza nemcsak leegyszerűsíti, de félre is
érti az előadás mondanivalóját. „A dra-
matizálás első jelenetében - fejti ki
Pietzsch -, a Pilátus előtti kihallgatásban
elhangzik az a kérdés: Jó-e az ember'? Ez
az előadás alapkérdése. Úgy tűnik, a
húszas évek Moszkvájában játszódó ese-
mények erre a kérdésre negatív választ
adnak... A kaposváriak Mefisztója --
ugyanúgy, mint Bulgakov regényében -
az ember jóságáról vallott tézis dialekti-
kus negációjának eszméjét képviseli. De a
Mestert megváltja Margarita szerelme,

művét Bezdomnij, a fiatal költő folytatni
fogja, Pilátus pedig - ebben az előadásban
- ostyával és egy pohár borral kínálja
Lévit. Programszerűen kap hangsúlyt és
igazolódik Jesua utópikus elképzelése a
felebaráti szeretetről, embertársaink meg-
segítéséről: Az ember jó."

A vidéki lapok, bár nem polemizálnak a
berliniekkel, nagyrészt éppen azt dicsérik,
amit a fővárosi kartársaik kifogásoltak,
hogy a kaposváriak előadása - a lipcsei
színház korábbi balul sikerült A Mester és
Margarita-dramatizálásával ellentét-ben -
nem bonyolódik nehézkes filozofál-
gatásba. Volker Schulte, a drezdai Sachsi-
scbes Tageblatt kritikusa, aki ugyancsak
Berlinben látta a kaposváriak előadását, a
Hitelesség diadala című cikkében annak
örül, hogy ebben „a színházban a Kicsi,
az Egyszerű a maga igazságában, mély
emberségében jelent meg". Ezt a színhá-
zat nem kell figyelmeztetni arra, hogy
„óvakodjon az utószóktól. Mert a papír
türelmes, de a deszkák meghajlanak". A
kaposváriak előadásában - véli a kritikus
-- végre nem Bulgakov-kommentárokat,
hanem autentikus Bulgakovot kapott. A
hallei Liberal Demokratische Zeitungban
dr. M. Frede a kaposváriak "szín-ját-
szásának" vérbő voltát, vitalitását emeli
ki. Ő is arról ír, hogy ez a dramatizálás és
előadás - a lipcseivel ellentétben - nem
veszett el a filozófiai mélységek-ben. A
kaposváriak „a tévedések mefisztói
komédiáját jelenítik meg a jó emberek
rosszaságáról, a fausti zűrzavart ábrá-
zolják, amely Isten és a világ, Golgota és
Moszkva, az őrültként kezelt költők és
egy ördögi mágus között feszül". A főbb
szerepeket alakító színészeket név szerint
is méltatva. Frede azzal tejezi be írását,
hogy a kaposváriak Halléban is első-
sorban a fiatalokat vonzották színhá-
zukba. „Ezen az estén a hallei színház
parkolójában jóval több motorkerékpár
várakozott, mint autó."

Alipesei Mitteldeutsche Neueste Nach-
richten két külön cikkben méltatja a Ber-
narda Alba háza és A Mester és Margarita
előadását. Az aláírás nélküli kritika a
kaposvári dramatizálás keserű konklú-
zióira hívja fel a figyelmet. Kiemeli, hogy
a Mester végül is rezignáltan feladja azt a
reményét, hogy átlássa az emberiség fej-
lődésének összefüggéseit, Iván Bezdom-
nij, a költő pedig kétségbeesetten próbál
valami értelmes célt találni életének. A
darab - a kritikus szerint - végül is azt az
ördögi véleményt látszik igazolni, hogy
az emberek változatlanul ócskák és kis-
szerűek maradtak.

A Sonntag két oldalt szentelt az Ün-
nepi Napok eseményeinek. Kritikusai
fél- és háromnegyed hasábos cikkekben
ismertetik, méltatják és bírálják a világ
különböző tájairól érkezett neves ba-
lettegyüttesek produkcióit, a moszkvai
Mali Tyeatr három előadását, az alma-
atai operaház bemutatkozását, a drezdai,
szófiai, varsói, helsinki és athéni együt-
tesek szereplését, valamint a kaposváriak
játékát. A kritikusok hol tapintatosan,
hol éles szókimondással fogalmazzák meg
szubjektív hangú, de igen meggyőzőnek
tetsző véleményüket.

A kaposváriak berlini szereplését Erika
Stephan nyugtázza háromnegyed ha-
sábos kritikájában. „Az Ünnepi Napok
egyetlen produkciója sem keltett akkora
várakozást - kezdi cikkét -, mint a (ka-
posvári) Bulgakov-dramatizálás, A Mes-
ter és Margarita. Es valóban rendkívül
örvendetes és emlékezetes eseménnyé
vált ez a vendégjáték." Ezt követően el-
ismerően szól az együttes teljesítményé-
nek szuverenitásáról, a színészvezetés
meggyőző logikájáról, a színészi játék
gazdag változatosságáról, de mindenek-
előtt a produkció hitelességéről és igaz-
ságtartalmáról. Babarczy László drama-
tizálásáról megállapítja, hogy "a cselek-
mény valamennyi lényeges szálát sike-
rült úgy megragadnia, hogy a szatirikus
és a lírikus-tragikus vonulatok egyen-
súlyban maradnak. A rendező, Ascher
Tamás, takarékos, de hatásos technikai
és teátrális eszközökkel kelti életre a
darab varázslatos világát: Margarita re-
pülését, a fekete lovasok komor árnyait. .
. úgy, hogy a középpontba állított színészi
játék igéző ereje egy percre sem lankad".
Erika Stephan nem fukarkodik az
elismerő szavakkal, amikor Garas Dezső
Wolandját, Jordán Tamás Josuaés
Mester-alakítását és Igó Eva Margari-
táját dicséri. „Jordán Mester-alakításából
hiányzik minden rezignáció. A regény
nagy, nyugtalan szíve dobog Igó Éva
Margaritájában. Az ő hite a Mester köl-
tői tehetségében, az ő ereje, hogy nem
tűri az emberek megaláztatását, és Don-
talan, a fiatal költő (Spindler Béla) önfel-
szabadítása alakítja át Bulgakov etikai
üzenetének naivitását a mégis elgondol-
hatóba: végül minden jóra fordul, ezen
nyugszik a világ."

Erika Stephan rövidebben, de nem
kevésbé elismerően méltatja a kaposvá-
riak Bernarda Alba házának előadását, a
színészi játék pszichológiai pontosságát
és intelligenciáját - „Jordán Tamás Ber-
nardájának férfias energiája és félelme-



tes idegensége áll szemben a fiatal nők
érzelmi világával." A kritika e szavakkal
zárul: „Etikai nagyság és művészi formá-
tum teszi emlékezetessé e két estét."

A Bernarda Alba házát, amely a Marat-
Sade óta valóban egyike a kaposváriak
legsikerültebb produkcióinak, Berlinben
és Halléban is csak kevesen láthatták,
minthogy stúdióelőadás-formája követ-
keztében hatvan-hetven embernél több
nem fér el a nézőtéren. Ez magyarázza,
hogy erről az előadásról kevesebb kritika
született. Ezek viszont egytől egyig elis-
merőek. Egyformán dicsérik Lázár Kati
rendezését, alakítását és a fiatal színé-
szek játékát.

Mint ismerőseim elmondták, Berlin-
ben és Halléban egyaránt zsúfolt házak
előtt játszottak a magyar színészek, és
kellő tapsot is arattak. Ezt azonban nem
kell túlbecsülni - figyelmeztettek -, a
külföldi színházak vendégszereplései
mindig nagy tömeget vonzanak, és hála
az olyan kritikusoknak, mint Ingeborg
Pietzsch, a kaposváriak érkezését meg-
előzte a hírük. Talán ez a felfokozott
várakozás magyarázza a berlini színi-
bírálók kritikai fenntartásait A Mester és
Margaritáról. Úgy látszik, mást, komo-
rabbat, filozofikusabbat vártak annál,
amit a kaposváriak nyújtottak.

Varsó

1986 decemberében a kaposvári színház
már nem ismeretlen kis vidéki együttes-
ként érkezett Varsóba. A lengyel kritika
évek óta több-kevesebb rendszerességgel
méltatta a társulat produkcióit. A színház
az első este ugyanúgy a jegy nél-kül
maradtak ostromgyűrűjébe került, mint
hajdan a budapesti vendégszereplések
alkalmával. Akárcsak Berlinben, itt is
tolmácskészülék segítségével fordították
a magyar szöveget, de pontatlan előzetes
információk következtében hatszázvala-
hány néző közül csak négyszázan kap-
hattak fülhallgatót. Szép számmal vol-
tak, akiknek csak állóhely jutott. Ezek
nagy része el is ment a három és fél órás
előadás folyamán, de távoztak olyanok
is, akik fülhallgató nélkül maradtak.
Magát a produkciót tisztes taps fogadta,
de a meghirdetett közönségtalálkozóra
viszonylag kevesen jöttek el. Csak össze-
hasonlításképpen említem, hogy a finn
Nemzeti Színház táncszínház formájában
előadott, valóban látványos és
artisztikus, csak éppen gondolatszegény
Kalevala-adaptációja jóval nagyobb ér-

deklődést váltott ki a közönség körében.
A kaposváriak Varsóban is A Mester és
Margaritával mutatkoztak be. A második
bemutatón, a Marat-Sade-előadására ép-
pen csak hogy megtelt a színház. Azt hit-
tük, a valóban kitűnő produkció itt rob-
banni fog. Ez érdekes módon csak rész-
ben következett be. A közbetapsok, ová-
ciók az emeleti ülésekről és hátsó sorok-
ból indultak ki, amit az elöl ülők - java-
részt szakmabeliek és meghívottak -
nem vettek át. Az előadás után is körül-
belül félháznyi közönség hívta ki újra
meg újra a színészeket.

Lengyel kritikus ismerőseinktől job-
bára fanyalgó megjegyzéseket hallot-
tunk. Tudatukban még élénken élt Kon-
rad Swinarski rendezése, aki elsőként
vitte színre Peter Weiss drámáját Berlin-
ben, a Schiller Theaterben, és aki Varsó-
ban, lengyel színészekkel is megismé-
telte ezt a rendezését. A kaposváriak vál-
tozatában lényegében azt kifogásolták,
hogy előadásukban elsikkad a színház a
színházban játék, az a hármas csavar,
amely szerint a színészek őrülteket alakí-
tanak, akik aztán színházat játszanak. A
kaposvári előadásban ezek az áttételek
kétségtelenül leegyszerűsödnek: ők tu-
datosan felvállalták az „amatőr" stílust.
Csakhogy ennek az „amatőrségnek" meg-
van a maga mondanivalója és kapcsolata
a hatvanas évek magyar amatőr színhá-
zával, amit viszont a nézők közül csak a
legvájtfülűbb lengyel kritikus barátaink
érthettek meg.

A varsói lapok - amennyire ezt meg
tudtam figyelni - bár rendre beszámoltak
a fesztivál előadásairól, ezt igen
visszafogottan tették. A kaposváriak
produkcióira legnegatívabban a Kultura
reagált. Hetilap lévén, a fesztivál
egészéről közöl áttekintést Agnieszka
Baranowska tollából, aki az Olyan a
színház, amilyen című cikkében
megállapítja, hogy a magyarok csalódást
keltettek. Pedig a kaposvári színháznak
már nagy híre volt. A két előadás közül -
szerinte - A Mester és Margarita volt a
jobb, mert legalább vala-mit visszaadott
Bulgakov remekművéből. Még
leginkább az előadás látványos elemei (a
különféle színpadi trükkök, Igó Éva
meztelensége) nyerték meg a tetszését. A
Marat-Sade-előadást nézete szerint nem
mentette meg sem a szex, sem a
párbeszédek publicisztikus jelentése.
Egyedül a Brechtre emlékeztető songo-
kat élvezte.

A másik hetilapban, a Politikában Hiá-
nyos fesztivál címmel Jacek Sieradzki
számol be a fesztiválról. A Mester és Mar

garita előadásáról lesújtó a véleménye. A
kaposvári változat nagy csalódást oko-
zott számára, mivel egyetlen szatirikus
szálra épül a dramatizálás és ennek meg-
felelően az előadás is. A kritikus meg-
győződése szerint a sokszálú regényt
nem lehet egyetlen hangnemben, azonos
eszközökkel eljátszani. Odáig is elment,
hogy Ascher Tamást az irodalmi kultúra
hiányával vádolja. Mélyen felháborította
az előadásnak az a jelenete, amikor
Pilátus megáldoztatja Lévi Mátét,
szerinte ez a keresztény szentség és
Bulgakov profanizálása. Látványos, de
gondolat nélküli előadás - foglalja össze
a véleményét.

Érdekes, hogy ugyanakkor Sieradzki a
Marat-Sade bemutatásáról a legnagyobb
elismeréssel ír. Az előadást elemző
beszámolójának Marat, a forradalmunk-
ból, mondd, mi lett alcímet adta. A lát-
ványelemek rövid ismertetéséből levon-
ja azt a következtetést, hogy ez a Marat-
Sade nem a forradalom önpusztításáról,
hanem a forradalom tragédiájáról szól. A
produkcióért lelkesedve ki is mondja, az
egész fesztiválon ez volt az egyetlen,
amely többet nyújtott jól-rosszul sikerült
színpadképeknél. A Marat-Sade a szín-
padon az alkotók és a nézők közös fájdal-
mainak adott hangot, s így alakította ki a
színjátszók és a nézők dialógusát. Ha
több ilyen előadást láttunk volna a feszti-
válon és a lengyel színházakban - vallja a
kritikus -, akkor ma nem kellene a szín-
ház válságáról beszélni.

Sieradzki írását egyetlen fénykép il-
lusztrálja. Ez a Marat-Sade-produkció
egyik jelenetét ábrázolja, „a fesztivál leg-
érdekesebb előadása" aláírással.

A napilapok közül az Express Wie-
czorny Kulisy Ascher Tamásról közöl
egy rajzot és egy néhány mondatos hírt,
amelyben a lap röviden visszapillant a
társulat múltjára, majd megállapítja,
hogy jelenleg ez a legérdekesebb magyar
színház. A ww monogrammal szignált
kis írás szerzője elmondja, a két bemu-
tató közül a Marat-Sade-előadás, amely
az erőszakról és a szabadságról szól, vál-
totta ki a nagyobb érdeklődést. A varsói
közönség hosszan tartó ovációval fogadta
ezt a produkciót.

A Zycie Warszawyban Pawel Chy-
nowski méltatja a kaposváriak vendég-
szereplését. Mindkét előadásukról rövi-
den, de igen elismerően emlékszik meg.
Másokhoz hasonlóan ő is megemlíti,
hogy a kaposváriak már 1972-ben ven-
dégszerepeltek Varsóban, és a színház
1982-es belgrádi sikeréről is szót ejt.



Különösen értékesnek tartja A Mester és
Margarita színrevitelét. Dicséri Babar-
czy László dramatizálását, akinek sike-
rült - mint megállapítja - az irodalom
nyelvét a színpad nyelvére fordítania.
Érdeme az előadásnak - fejti ki -, hogy
nem akarja ráerőltetni a nézőre a maga
regényértelmezését, mégis hibátlanul
megőrizte a regény szenvedélyességét.
Ugyanilyen szenvedéllyel és érzelmi meg-
közelítéssel vitték színre a kaposváriak a

Marat-Sade-ot. Ennek az előadásnak
azonban - szögezi le minden megjegyzés
nélkül - Varsóban nem volt akkora si-
kere, mint Belgrádban.

A Sztandar Mlodych hasábjain Temi-
da Stankiewicz-Podhorecka tudósít a ka-
posváriak bemutatkozásáról. Mint írja,
sok unalmas előadás után nagy érdeklő-
dés előzte meg a kaposváriak fellépését.
Nézete szerint A Mester és Margarita a

kaposváriak értelmezésében a hatalom
mechanizmusáról és az egyén felelőssé-
géről szól. A regény teljességét - véli -
ugyan lehetetlen visszaadni a színpadon,
de az egyszerűsítés sikerült. Érzése sze-
rint azonban a produkció második része
lehetne tömörebb.

A Marat-Sade-ról, Ács János rendezé-
séről, a produkció maiságát dicsérve
megállapítja: a nézőnek az a benyomása
támad, mintha a darab valamikor az
ötvenes évek végén játszódna. Az elő-
adás kitűnően egyesíti az intellektuális
és emocionális színház törekvéseit. A
színház a színházban játék nem újdonság
- fejti ki a lengyel kritikus -, de ennek a
formának egy figyelemre méltó változa-
tát láthatta a varsói közönség. . . Az elő-
adás - véli a cikk írója - rászolgált a nagy
sikerre.

A Teatrban, a lengyel SZÍNHÁZ-ban,
Andrzej Multanowski Szex és hidroterá-
pia című kritikájában a rendezői színház
bűnében marasztalja el a két előadást,
rosszallja, hogy nem elég hűségesek Bul-
gakovhoz és Peter Weisshez.

A lengyel kommunista párt központi
lapja, a Trybuna Ludu két egymást kö-
vető számában méltatja a Csiky Gergely
Színház előadásait. A Mester és Marga-
ritát elemezve Ewa Kielak kifejti, hogy
Babarczy Lászlónak sikerült a regény
valamennyi fontos szálát megragadnia,
és meg tudta őrizni a szálak egyensúlyát.

Véleménye szerint Ascher Tamás rende-
zése alkotó módon szolgálja a regény
interpretációját, a teátrális látványt sti-
lisztikai egységgé tudja összefogni. Kie-
lak egyike a kevés kritikusoknak, aki a
színészi teljesítményeket is méltatja.

A Marat-Sade-ról írt, A forradalom
különféle arculatai című cikkében Kielak
nem ragad meg az általánosságoknál.
Észreveszi, hogy a rendezői koncepció-
nak megfelelően a hivatásos színészek
nem őrülteket, hanem amatőröket alakí-
tanak. Megállapítja, hogy ez a koncepció
nem bizonyult egyértelműen hasznos-
nak, mert akadályozta a mű eszmei tar-
talmának, Marat és Sade világnézeti el-
lentéteinek a kibontását. Ewa Kielak tet-
szését leginkább a dalok nyerték el, ezek
- írja - közvetítik a nézőknek a leghatá-
sosabban a forradalom céljainak és esz-
közeinek a kritikáját.

Az előadás második része dinamiku-
sabb - szögezi le a lengyel kritikus. Itt
erőteljesebben érvényesül az előadás
kapcsolata a ma történelmével. Ebben a
részben válik világossá, hogy milyen
emberi árat követel a forradalom. Legsi-
kerültebbnek az előadás befejezését tart-
ja, amikor a szereplők közös éneklése
egy új forradalom előtti helyzet kialaku-
lását sejteti.

Úgy hiszem, a kaposvári színház Berlin-
ben, Halléban és Varsóban is legendájá-
hoz híven szerepelt. Ehhez a legendához
mindig is hozzátartozott, hogy a közön-
ség és a kritika a maga szemléletének és
ízlésének megfelelően részben együtt-
érző lelkesedéssel, részben értetlen el-
lenzéssel fogadja előadásaikat.

Köszönetemet szeretném kifejezni Héj Klá-
rának, a budapesti Lengyel Kultúra munka-
társának, aki segített a lengyel kritikákat
összegyűjteni és Éles Mártának, aki e cikkeket
lefordította számomra.

DÉVÉNYI RÓBERT

Moliére én vagyok!

„Szövegmagyarázat"
Mnouchkine filmjéhez

Talán nem helyénvaló, hogy színházi
szaklapban filmbeszámolónak kérek he-
lyet. Ráadásul egy olyan bemutatótól
indíttatva, amely nem mondható a leg-
frissebbnek. Mégis, szóljon mentségem-
re, hogy ez a film a színház- és drámatör-
ténet egyik óriását, a „komédia atyját",
Moliére-t szemelte ki hősének. Készítője
pedig korunk markáns rendezőegyéni-
sége, Ariane Mnouchkine, aki éppen a
fényképezett színház meglehetősen le-
nézett műfajában alkotta világraszóló
remekművét, az 1791-et. Ami pedig a
késedelmességet illeti: ha a hazai közön-
ség csak most ismerkedhetett meg a tele-
vízió jóvoltából az ötrészes sorozattal,
úgy elemzése is csak most ildomos.

Valljuk be: a Moliére első megközelí-
tésben jellegzetes művészéletrajz-film-
nek tűnik. Es ez nem a legjobb ajánlóle-
vél. Az utóbbi időben meglehetősen sok
kiválóság „fordult meg" mindennapos
vendégként otthonunkban, többek között
Bach, Wagner és Liszt Ferenc. Enyhén
szólva egyikkel sem volt különösebb
szerencsénk. A látogatások nem hagytak
bennünk mély nyomot. Sőt. Úgy tűnt,
hogy eleve lehetetlen művészi értékű fil-
met kiállítani ebben a kategóriában. Az
igények túlságosan feleselnek egymás-
sal. Az alkotók vagy a dokumentáris
hűségre törekszenek, minél gazdagabb
ismeretanyagot igyekeznek a néző nya-
kába zúdítani, felidézve a kort, a művész
emberi-társadalmi környezetét, és így
teljesen elvesznek a jelentéktelen részle-
tekben, abba a nyilvánvaló illúzióba rin-
gatva magukat, hogy az életrajzi mozza-
natokból levezethetik a műveket. Vagy
üzleti józansággal tudomásul veszik le-
hetőségeik határait, tudják, hogy „kö-
zönségfilmet" készítenek, vagyis regé-
nyes sztorikat kerekítenek a népszerűsí-
tés ürügyén. Frivol megfogalmazásban:
az életrajzfilm olyan, mint a szerelmes
férfi: unalmas, ha tisztességes szándékai
vannak, viszont ha érdekessé tudja ma-
gát tenni, úgy ezt nagy valószínűséggel
koholmányoknak köszönheti.

Az, hogy egy ilyen formátumú rende-
ző, mint Mnouchkine, életrajzfilmet for-
gat, arra vall, hogy a hasonló külsőségek


