
E „komédiás érzékenység" felkeltésének
pedig - és Csehov jól tudta ezt - többféle,
sokféle módja van.. .

Tulajdonképpen nem sok - mondhat-
ni, kevés - darabot felsorakoztató „szín-
háztörténeté"-ben Fergusson nemcsak
O'Neillt nem említi, az egész USA-beli
drámaírást múlttalan, sőt kezdetleges
jelenségnek tekintette 1949-ben. Annál
jobban figyelt - olyan, nálunk is jól
ismert, sőt elismert nevek mellett, mint
G. B. Shaw és Pirandello - a két világhá-
ború közötti Párizs fontosabb színmű-
íróira. Köztük Jean Cocteau-ra, akinek
Szent szörnyetegjét nálunk is bemutatták,
ahogy a rádióban is közvetítették több
egyfelvonásosát. De a Fergusson által
hangsúlyosan kiemelt La machine infer-
nale (Pokolgép) című, 1934-ben írt - és
több rendező által különbözőképpen be-
mutatott - színművéről, őszintén meg-
valljuk, nemis hallottunk eddig. Pedig ez
a tájékozott és szellemes szerző azt
állítja, hogy Cocteau e művében - amely-
nek első helyszíne Théba várbástyája
azon az éjszakán, amikor az ifjú Oidipusz
először közelíti meg, hogy ott találkoz-
zon a Szfinxszel - olyan kapcsolatot
teremt a mítosz és a mai élet között, ami
Joyce Ulyssesére emlékeztet. („Az előte-
ret a modern élet foglalja el a maga józan
világosságával, kiábrándító és kisstílű
okoskodásával, a mítosz másfajta való-
sága pedig a környező sötétségben he-
lyezkedik el.") Cocteau-ról azonban - ha
tán nem is eleget - hallhatott az ember
nálunk is az elmúlt negyven évben. Vi-
szont ez a jelek szerint igazán képzett -
bár (lásd: O'Neill) kissé szeszélyes -
szerző Cocteau-nál is színvonalasabb
színpadi alkotónak ítéli meg André Obeyt,
akiről a honi színházi világban nem telje-
sen tájékozatlan bíráló egy szót sem hal-
lott idáig. Úgyhogy belenéztünk a Világ-
irodalmi Lexikon kilencedik - „N-O"
kötetének ötszázharmincadik oldalára,
ahol rövid és kedvetlen szöveg jegyzi
meg, hogy az 1892-ben született és 1975-
ben elhunyt „francia író, színpadi szer-
ző", aki „zeneművészeti és jogi tanulmá-
nyokat is végzett", ugyan ismert drá-
maíró, de „művészete nem éri el az élvo-
nal, A. Salacrou és J. Anouilh színvona-
lát". A rövid ismertetés - amely a végén
jelzi, hogy Kosztolányi Dezső írt egyedül
a szerzőről magyarul - említi Noé című,
1931-ben született színművét, amelyről a
szeszélyesnek talán igen, ám tudatlan-
nak vagy reklámozónak semmiképp sem
mondható Fergusson külön fejezetet
szentel: Obey Noéja: a mítosz színházi-

költői valósága címmel. Itt jegyzi meg,
hogy a Noé-történet erkölcsi és analogi-
kus valóságáról töprengő darab - mint
különben Obey más művei is - „nem éri
be a bulvárszínházak ügyes, de szűk ská-
lájú játékával". Obey - aki „a Compagnie
des Quinze rendkívül képzett együttese
számára írta darabjait" - Fergusson sze-
rint „Csehovra emlékeztető erővel" s az
előadók elhitető művészetére építve szólt
a Vízözönről és más témákról is. („A Noé
dramaturgiáját természetesen az a konkrét
mítosz határozza meg, amelyet Obey
bemutat.")

Nem állítjuk, hogy e majdnem negyven
esztendeje született s különben is
„szabálytalan" könyv egy modern szín-
háztörténet benyomását nyújtja. Annyi
bizonyos azonban, hogy a Fergusson
által elemzett példák s a műben szereplő
hivatkozások és viták izgalmasak. Pél-
dául T. S. Eliottal, akinek Gyilkosság a
székesegyházban című, magyarra Vas Ist-
ván által fordított s annak idején buda-
pesti színházban is bemutatott „teologi-
kus színművével" külön is foglalkozik.
Már jelzett utószavában Földényi F.
László helyesen jegyzi meg: a szerző
ügyel rá, hogy ne lépjen túl „azon a hatá-
ron, amelytől kezdve a beszéd rohamo-
san távolodik a művektől - hogy ne
űzzön metafizikát". Azt az ellentmon-
dást, hogy a szavakból összetett színda-
rab lényege mégiscsak a szavakon túl
van, Fergusson a színjátszás fogalmával
oldja fel. „A színjátszás felhasználja a
szavakat - írja Földényi - anélkül, hogy
túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítana
nekik. Ugyanakkor a végső hallgatást is
megidézi, anélkül hogy némaságra
kényszerülne." Ama is élő - s remélhető-
leg egészségesen munkálkodó - amerikai
professzor 1949 óta nemcsak többfajta
Cseresznyéskert-előadást láthatott New
Yorkban, de - elvben - megismerkedhe-
tett például Örkény István több darabjá-
val is. Érdemes volna könyvkiadásunk-
nak azt is megnéznie, mit írt Fergusson -
vagy más igényes amerikai szerző - olyan
újszerűen régi darabokról, és egyben
újabb színművekről is, amelyeket az el-
múlt években mutattak be New Yorkban
vagy másutt.

KISS PÉNTEK JÓZSEF

Színház - őrhelyen

A csehszlovákiai Magyar
Területi Színház

A Magyar Területi Színháznak két prózai
társulata van. A komáromi (Komárno)
együttes és Kassán az ipari iskola épü-
letében kialakított színházban működő
Thália Színpad.

A Matesz régi komáromi színházépü-
letét 1978-ban lebontották. Azóta a ko-
máromi együttes a hajógyár üzemi klub-
jában (vagy másutt, ahol éppen hely akadt)
próbált, és a Szakszervezetek Művelő-
dési Házában tartotta „székhelyi" elő-
adásait.

Februárban átadták az impozáns, új
Városi Művelődési Központot, amely
tulajdonképpen színházépület. Itt
helyezték el a Mateszt is.. .

A Tűzkeresztségtől a Koldusoperáig

A Duna túlpartján, a csehszlovákiai Ko-
máromban 1953. január 31-én tartotta
első bemutatóját a Magyar Területi Szín-
ház. Urbán Ernő Tűzkeresztség című da-
rabját Munk István rendezte. 1953-ban
még öt bemutatót tartottak a korábbi
Faluszínház magyar társulatából és lel-
kes amatőrökből verbuvált új színház
tagjai. S mindjárt Gogol, Csehov és
Moliére nevét olvashattuk a színlapokon.
A Fösvényt nyolcvanegyszer játszották,
ami a színház reprízszámai között a mai
napig a legmagasabbak egyike.

A Matesz tájoló színház. Küldetése
egyebek közt az, hogy Szlovákia magyar-
lakta városaiban, falvaiban a Csallóköz-
től a Bodrogközig terjessze a magyar
beszédet, a színpadművészetet.

1958-ban a kortárs magyar színházi
élet máig tevékeny mestere, Lendvay
Ferenc (jelenleg a kecskeméti színház
igazgatója) rendezésében Schiller Ármány
és szerelem című drámáját vitték sikerre.

1968-ban volt tizenöt éves a színház.
Az ünnepi előadás Shakespeare Romeo és
Júliája. A nagy sikerű produkciót az
időközben Magyarországra települt Beke
Sándor rendezte. A két címszereplő,
Thirring Viola és Galán Géza már
szintén Magyarországon él és dolgozik.

1970-ben az Anna Karenina volta nagy
siker. Ebben Ferenczy Anna érdemeit
kell kiemelnünk elsősorban, aki a kezde-
tektől tagja a színháznak. Művészi mun-



kájáért érdemes művész kitüntetést ka-
pott. A színház repertoárján a világiro-
dalmi és magyar (Jókai Mór, Molnár
Ferenc, Tamási Áron) klasszikusok mel-
lett a kortárs szlovák és cseh irodalom
(Capek, Solovic, Zahradnik, Bukovcan,
Danek... ), a kortárs magyar (Örkény,
Szakonyi, Karinthy Ferenc, Kertész Ákos,
Gyurkó László...) és a csehszlovákiai
magyar (Egri Viktor, Dávid Teréz, Batta
György, Kmeczkó Mihály. . .) drámairo-
dalom is „képviselteti" magát.

Goldoni Két úrszolgája című művének
1969. november 21-i bemutatójával jegyzi
a színház története a kassai Thália Szín-
pad megalakulását.

A hetvenes évekre, a változatos (néha
igencsak „hullámzó") repertoár a jel-
lemző. Úgy tűnik fel, mintha a „fogyasz-
tói" igény és a művészi „kínálat" között
egyre-másra mutatkoznának a hézagok.
A százötvennegyedik bemutató Capek A
rabló című műve Takáts Emőd rendezé-
sében, aki a Matesz igazgatója. A Matesz
vissza-visszatér Jókaihoz, a város szü-
löttjéhez, s egy-egy regényének dramati-
zált változata mindig biztos közönség-
sikerre tarthat számot. Konrád József
érdemes művész több Jókai-mű dramati-
zált változatát állította színpadra. A száz-
hetvenötödik bemutató 1977 végén ismét
Shakespeare: A windsori víg nők. Egy
évaddal később Halasi Imre rendezi a
Thália Színpadon Csehov Sirályát, amely
az évad kiemelkedő művészi sikere lett,
csakúgy, mint 1979-ben Szűcs János ren-
dezésében a Csendesek a hajnalok című
Vasziljev-mű.

A nyolcvanas évek is tartogattak né-
hány említésre méltó színházi csemegét.
Olyan produkciókra emlékezhetünk a
közelmúltból, mint Ajtmatov Fehér hajó
(1980), Gyurkó László A búsképű lovag
(1981), Ibsen Nóra (1982), Brecht Koldus-
opera (1983). Álljunk meg egy pillanatra:
ismét zenés, pontosabban „élő" zenekar-
ral kísért előadást mutatott be a Matesz,
amelynek folytatása és kiterjesztése a
zenés zsánerek más területére is - hova-
tovább - elkerülhetetlen.. .

Bujkáló arculat

A Magyar Területi Színház többéves
gyakorlata szerint évenként nyolc bemu-
tatót tartott. Ebből négyet a Thália Szín-
pad, négyet pedig a komáromi együttes.
Évenként váltakozva játszottak egy-egy
mesejátékot is. Az 1986/87-es évadban
viszont már szám szerint is gazdagabb
repertoárral készül a színház az új épü-

letbe történő beköltözéssel megváltozó
viszonyokra. A kassai együttes továbbra
is négy, a komáromi pedig már nyolc
bemutatót tart.

Ahány mű, annyiféle írói alapanyag,
gondolati igényesség, rendezői stílus. Az
említett nyolc produkciót a tervek sze-
rint hat rendező készíti elő, tehát csupán
egy-egy, esetlegesen két produkció készül
azonos „karmester" irányítása mellett.
Mi következik ebből? Természetszerűleg
az, hogy valamennyi előadás más-más
rendezői ízlés, művészi felfogás
megnyilvánulása lesz. Ez természetes
következmény, tehát a sajátos színházi
arculatot ne is itt keressük.

A Matesz tájoló jellegénél fogva sajá-
tos népművelő szerepet tölt be, így az is
természetes, hogy repertoárját a lehető
leggazdagabb műfaji változatosság kell
hogy jellemezze. Meglehetősen groteszk
lenne, ha a színpadon mondjuk Verdi
neve és operáinak címe jelenne meg. Ezt
nem is várja senki, de óhajtott műfaji újí-
tás lenne valamelyik musical vagy vala-
mely más zenés darab színpadra állítása.
(Művészeti vezető: Holocsy István.)

Merre keresendő hát e specifikus szín-
ház arculatának útja? A színművész, mint
mindenütt, itt is arra hivatott, hogy saját
egyéniségével, szakmai felkészültségé-
vel és tehetségével a lehető legpontosab-
ban ábrázolja azt, amit a produkció ren-
dezője, a dramaturgiai szándékra építve
mondani akar. A színház tehát elméleti-
leg nem lehet vétkes abban, ha az arcu-
lata tovább - és zavartalanul - rejtőzkö-
dik azok elől, akik szakadatlan igyekezet-
tel keresik. A kosztüm- és jelmeztervező
minden valamirevaló rendező irányítása
mellett attól lesz alkotóművész, ha for-
mákkal és színekkel, vagyis holt anyaggal
segíti ugyanannak a közösségi célnak a
megvalósulását. Mivel a látvány sokszo-
rozottan hagy nyomot a tudatban, nem
árt megjegyezni, hogy egy-egy produkció
stílusegységének szempontjából (ami ter-
mészetesen megint nem azonos a kere-
sett „arculattal") gyakran meghatározó.
Sajnos a Matesz színpadán is (ahogy az
a mai magyar professzionális színházra
majdnem általánosítható) gyakran elké-
pesztően illusztratív képi megoldásokkal
találkozunk ahelyett, hogy a díszlet „élne",
s ahelyett, hogy a kosztümöknek egysé-
gük lenne, inkább csak öltöztetnek.

A zeneszerző, a színházi zene összeállí-
tója megint csak nem lehet perdöntő „té-
nyező", ahogyan a világítás vagy - tájoló
együttes esetében - a mindig változó szín-
padtechnikai adottságok, méretek sem.

Dramaturgiai szempontból is kimutat-
hatók bizonyos folyamatok, amelyeknek
során éveken át következetesen előny-
ben részesültek bizonyos drámairodalmi
stílusok, korok, eszmék stb. Ámde téved,
aki azt hiszi, hogy ebben rejtezkedik a
meglelendő arculat.

A jellegzetes színházi arculat sokkal
törékenyebb annál, minthogy effajta
„művészet-végrehajtó" tényezők köpe-
nye alatt rejtőzködjék. Az arculat az egy-
séges, meghatározó szellemi irányító
ható-erő alakjában mutatkozik meg, ha
meg-mutatkozhat egyáltalán.

Mi van a nézőtéren?

Természetes, hogy az „átlagnézőben",
akiért a Matesz dolgozik, ezek az igények
ilyen formában nem fogalmazód(hat)-
nak meg. A színházi emberek számára a
Matesz háza táján is elégséges eligazító
jelzés - és erre oda is figyelnek - az egyes
előadásokat kísérő „nézőmozgás". Ennek
jellemző példáit az utóbbi években eléggé
meggyőző és szembeötlően tanulságos
módon tapasztalhatták.

A legfontosabb tanulságokkal szolgáló
visszajelzés a „nézőtéri visszhang". Van
teltházas előadás, székrecsegéstől és
köhécseléstől mentes, templomi csend-
ben. Vannak azonban negyedházas elő-
adások is.

A Matesz semmiben sem különbözik
akármelyik más európai társulattól, leg-
feljebb annyiban, hogy nem annak az
országnak a hivatalos nyelvén tartja elő-
adásait, amelyben működik. Közönsége
teremt számára otthont és hazát. Ebben a
színházban is vannak - ahogy akármely
más színházban - színpadhoz értők, szín-
házat alkotók, akik teszik a dolgukat,
mert tudják. S itt is élnek olyanok, akik
tudnák, ha tehetnék... A kérdés: miért
nem tehetik, akik tudják, és gyakran
miért tehetik, akik nem.. .

Új otthon

Az utóbbi néhány év (mely a színházi
életben bekövetkezett, alapos, remélhe-
tőleg eredményes változást, az otthont is
meghozta) arra irányult, hogy az együt-
tes a lehető legváltozatosabb műfaji ská-
lát felölelő kínálattal álljon közönség elé.
Így került sor olyan bemutatókra, mint
Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsi-
kaszó nélkül, Ugo Betti Bűntény a Kecske-
szigeten (az előadás felvételét a közel-
múltban sugározta a Kossuth Rádió),
Bukovcan Mielőtt a kakas megszólal,



Kertész Ákos Névnap, Karinthy Ferenc
Gellérthegyi álmok, A. Gelman A pad,
Pirandello Liolá...

S most, az új épület impozáns színpa-
dán az ünnepi előadás: Csehov Cseresz-
nyéskertje. Megosztva ugyan az életteret
a Városi Művelődési Házzal, mégis: vég-
re otthon! (Ranyevszkaja mondja: „Való-
ban én ülök itt?... Mint egy álom... Isten
látja lelkem, mennyire szeretem a
hazámat... Milyen nagyon szeretem. . .")
Végre: otthon! Tervekkel, vágyakkal, új
elképzelésekkel... (Ranyevszkaja: „Most
aztán ki a nagyvilágba!") ... hogy a
szlovákiai magyar színjátszás is,
amelynek több évszázados múltja van,
akárcsak az irodalom vagy a képzőművé-
szet, méltó helyet, elismerést és talán
még népszerűséget is érdemeljen ki az
egyetemes magyar és európai szocialista
színházművészetben egyaránt.

E számunk szerzői:
ANTAL GÁBOR újságíró,

a Magyar Nemzet munkatársa

BŐGEL JÓZSEF,
a Művelődési Minisztérium főelőadója

CANEV, SZTEFAN
író

CSIZNER ILDIKÓ
szerkesztő

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

KISS PÉNTEK JÓZSEF
újságíró

KÖTŐ JÓZSEF,
a Kolozsvári Magyar Színház igazgatója

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszék ad-
junktusa

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

RÓNA KATALIN újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

SZÉKELY GYÖRGY
színháztörténész

SZŰCS KATALIN újságíró,
a Kritika rovatvezetője

UNGÁR JÚLIA
dramaturg

A. G.

Emlékkönyv Kabos Gyuláról

A Kabos Gyula emlékének szentelt ter-
jedelmes kötetből először is azt lehet
megtudni, hogy Kabos - ellentétben a
különböző lexikonokban szereplő adattal
- nem 1888-ban, hanem éppen száz éve,
1887-ben született. Ám ha ez a könyv
külön cikkeket szentel is a híres filmszí-
nésznek (aki például 1937-ben, egy évvel
azelőtt, hogy az akkori országgyűlésen
megszavazott úgynevezett „első zsidó-
törvény" elől az Egyesült Államokba
ment, tizenhat filmet forgatott), külön,
hosszabb tanulmány foglalkozik a csak
ritkán méltó szerephez jutó kiváló szí-
nésszel. Aki a több mint félszáz „Kabos-
film"-ben - amelyek közül tulajdonkép-
pen csak az utolsó, az 1938 májusában
készült A papucshős főszerepe, legalábbis
címszerepe Kabosnak - még a kezdetle-
gesebb filmsztorikat is egyéniekké tudta
varázsolni a maga különleges egyénisé-
gével és játékstílusával.

Vegyük például az egyik leghíresebb
„Kabos-film"-et, az 1937 elején készült
Lovagias ügyet, amely Kabos - és part-
nere, Gombaszögi Ella - jóvoltából ma is a
nem csupán „nézhető", de jól szórakoz-
tató (és elgondolkodtató!) filmek közé
tartozik. Ugyanakkor Kabos színészi pá-
lyáját a kötetben részletesen elemző
Cenner Mihály - de az Egy szomorúan
mulatságos filmszínész címmel a mozik e
sajátos „sztár"-járól szóló Karcsai Kul-
csár István is - érvekkel elemzi, hogy
Hunyady Sándornak 1935-ben a Pesti
Színházban színre került darabja meny-
nyivel nevesebb (és reálisabb) volt szer-
kezetében, minta színmű alapján készült
film. Kabos sajátos - gügyögő, morfondí-
rozó s még „gazdag ember"-szerepekben
is a pesti kispolgárt megmutató művé-
szete azonban nemcsak azokat a filmeket
segíti ma is nézni, amelyek a maguk
nemében és módján valóban értékesek
voltak, mint például a Csortos Gyulával
közösen készült Hyppolit, a lakáj, de azo-
kat is, amelyek Kabos - és a személyéhez
fűződő „pesti varázs" - nélkül ma
könnyen nézhetetlenekké válnának.
Tegyük hozzá, hogy az 1931-ben készült
Hyppolit idején Kabos - az e filmmel
„felfedezett" filmszínész - negyvennégy
esztendős volt. Es 1941-ig, New Yorkban
bekövet-

kezett haláláig filmekben - és színdara-
bokban - döntően olyan szerepeket kapott
és játszott, melyekre ma legalább hatvan-
esztendős színészeket kérnének fel.

De már 1925-ben, tehát harmincnyolc
éves korában aratta egyik legnagyobb
színpadi sikerét a mai Thália Színház
helyén lévő Renaissance Színházban,
amelynek Bárdos Artúr volt az igazgatója
és egyben a darab rendezője is. A cári
idők orosz zsidóságának ismert szerzője,
Szemjon Juskevics által írt Szonkin és a
főnyeremény című darab főszereplője-
ként kivívta nem pusztán Kosztolányi
dicsérő jelzőit - ezeket már egész fia-
talon megkapta, amikor kezdő korában
szabadkai színész volt -, hanem egyik
alaposabb elemzését is. Kosztolányi -
akinek Szonkin-cikkét a könyv külön is
közli - megállapítja, hogy Szonkin, a „kis
zsidó írnok" szinte belebolondul abba,
hogy megnyerte sorsjegyével a főnyere-
ményt. „A színész, aki ezt az alakot rész-
letező elemzéssel, tragikomikai erővel
ábrázolta, nagy művész. Öntudatosan
haladt az útján, az utolsó állomásig, a
tébolyig, mely alakításának tetőpontja.
De ez is csak azért megrázó, mert igaz és
így igaz. Kabos Gyula elejétől végig őrül-
tet rajzolt. Szonkin valóban az, már az
első pillanatban. Csöndes, bogaras, ártat-
lan elmebeteg, de elmebeteg. Senki sem
tébolyodik meg örömében, bánatában,
mint a közhit tartja." És ha magát a szín-
művet Kosztolányi nem is tartja remek-
műnek, nem győzi dicsérni Kabos „lélek-
tani megfigyelését, s a finomságot,
amelylyel ezt fokonként
megérzékeltette".

Cenner Mihály sajnálja, hogy Kabos a
maga sajátos „pályaíve" folytán nem
jutott Moliére-szerepekhez, és hogy nem
volt módja Shakespeare bolondjainak és
bolondos fickóinak megmutatására sem.
Ezzel együtt is Gaston Batynak Doszto-
jevszkij regényéből írt színművében, a
Bűn és bűnhődés című - e szükségképpen
nem „első osztályú", de jól szerkesztett
és hatásos - darabban Marmeladovként
felkeltette, többek mellett, a Nyugat kri-
tikusának, Schöpflin Aladárnak figyelmét
is. „Ezt a kitűnő színészt - írta Schöpflin
- eddig csak komikus, sokszor groteszk, s
majdnem mindig zsargonízű szerepekben
láttuk, s most egyszerre ki-derült róla,
hogy a tragikus aláfestésű groteszkben
talán még kitűnőbb. Olyan penetráns
züllöttséggel, maszknak, mozgásnak,
beszédnek olyan hitelességével, olyan
félreismerhetetlen orosz atmoszférában
játszik, hogy az alak megnő, és epizódból
főszereplővé válik."


