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 KRITIKAI TÜKÖR 

Ács Alajos, a szatmári színház tagja játssza
azt a mórt, aki hisz a hatalom által ígért garanci-
ákban, s akinek a legnagyobbat kell csalódnia,
amikor számára is kiderül: az egyezségeket a
diktatúrákban nem szokás betartani. Ő az, aki az
előadás végi nagy monológban szembeszáll a
hatalom új hatalmasságával, az érsekkel, s ki-
mondja: „Jaj a győzteseknek!" A monológ alatt a
spanyol diktatúra katonái, szerzetesei szerte-
szét szórják a könyvkupacokat, elégetik az irato-
kat; lezuhannak a tüllök s a hozzájuk erősített
fénycsövek, a sötétedő színpadon felerősödik
annak a légkalapácsnak a zaja, amellyel
Kibédiék szobájának a falát kívülről szétverik.
Megjele-

nik a kislány, a vár kivilágított ablakából integet
neki Kibédi. Zene. Imigyen legalább háromszor
fejeződik be az előadás. Mintha a rendező
mind-azt, amit a darabon belül nem tehetett
„színházivá", a végén akarná kipótolni. De ettől
az esszé még esszé marad.

Székely János: Mórok (Gyulai Várszínház)
Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Papp János. Zene:
Mártha István. Dramaturg: Bérczes László. Rendező:
Tompa Gábor.
Szereplők: Vallai Péter, Mertz Tibor, Ács Alajos, Fo-
nyó József, Szervét Tibor, Boér Ferenc, Kútvölgyi Er-
zsébet, Dengyel Iván, Nagy Dezső, Keresztes Sándor,
Kátó Sándor.

A súgó és a közönség

Úgy eltelt az idő, hogy a szegény, elűzött
macskakópék eszünkbe se jutottak közben.

2.
1.

991. július 7.
mit itt látsz, azt tegnap még nem lehetett látni.
egnap még itt egy kamaszforma macska szop-

atta a kicsinyeit, Márta Pista pedig, a Nemzeti
zínház volt zenei vezetője, szkeptikusan je-
yezte meg - fürdőnadrágban és atlétatrikóban -
hogy egy darabig egyáltalán nem akar sem-
iféle színház közelébe kerülni. Eközben hatal-
as transzparenseket cipeltek Galkó Balázzsal
s más szorgalmas egyénekkel: Magtár Szín-
ad, Malomsziget Színpad, Pajta Szín, ilyeneket.
átnivalóan elégedettek voltak, különösen,
mikor megláttak minket, mert akkor az egészet
bba lehetett hagyni.

Mára aztán elkészült minden, ami a Művésze-
i Napok ötnapos rendezvényéhez szükséges,
s kapolcsi idő szerint este nyolckor (értsd: este
ilenc után valamivel, de erről még később) az
gész nyugdíjasasszony-színház - Pándról -
darajzott vagy huszonöt fővel a Malomszigetre,
s eljátszották Szigligetitől A csikóst. „Az úri sze-
epeket (is) hölgyek alakítják!" Mit csináljanak,
a - mint penziós óvónéni rendezőjük ismertet-
e - a férfiak nem kívánkoznak a nyugdíjasklub-
a? Szabad asszociációs stílusban ténykedtek,
ár ami a színváltozásokat elfedő betétverse-

et, dalbetéteket illeti, amikor a statiszták, a falu
épét adó asszonyok is domboríthattak. A többi,
sztétikai értelemben, egészen realista volt. Ki-

véve, mikor kissé romantikus. Pödörgették a mű-
bajuszukat, csapkodták a csizmaszárat, verték a
blattot, kinek mi adatott szerepe szerint. Ennél
(népszín) műkedvelőbbek nemis lehettek volna,
a három-négyszáz főnyi publikum tehát szívből
kedvelte a művet.

Utána vágtában föl a dombra, a Magtár Szín-
padra, Hobóhoz, ami (aki) ugyebár egészen
másfajta stíl. A végére (közép-európai idő szerint
éjjel negyed egyre) a fiatalok egészen belejöttek,
rázták magukat a csillagos éjszakában, kivéve
azokat, akik már az igazak álmát aludták az al-
kalmi kis bormérések tőszomszédságában. A
bátrabb gyerekek a színpad köré tömörültek, és
Hobo, ez a lágy szívű óriás - aki azt állította ma-
gáról, hogy hamarosan ötvenéves lesz - távoli
magasságokba röptette őket. Galkó, aki
semmiből nem bír kimaradni, egy darabig
éltáncosként ropta a füvön, majd a dobogóra
pattant, dinamikus dalokban ostorozta a letűnt
rendszert, még azt is feledtette, hogy Hobóból
egyszer kitört a pedagógiai érzék, s a
mikrofonon keresztül viselkedésleckét adott egy
renitenskedőnek, amiért viszont utóbb őt
morogták meg. De nem volt semmi baj, remek
hangulatban telt az éj, Hobo hajnalban épp
csak hazaautózott Budapestre, végigkonferálta
a rádióműsorát, talán föl is lépett valahol, aztán
visszaautózott, mert másnap éj-szaka meg a
József Attila-műsorával várták, és mert szereti
Kapolcsot.

Az idén másod- (illetve harmad-) ízben megren-
dezett Kapolcsi Művészeti Napok szíve a Király-
kő kocsmában (vendéglőben) dobog. Galkó Ba-
lázs napról napra, folyamatosan olvassa föl Bo-
humil Hrabal Őfelsége pincére voltam című re-
gényének fejezeteit. Olvashatná egy kicsit hatá-
sosabban (=csehesebben) is, ám a kocsmaud-
var nyárdélutáni atmoszférája maga is megfizet-
hetetlen élmény. Kapolcson száz forintot fizetsz
naponta, ha felnőtt vagy, ötvenet, ha diáknak,
katonának mondod magad, semmit, ha még
nem nőttél ki a gyerekkorból, vagy belógsz a sok
ellenőrizetlen ösvény egyikén. A bevételből
nyugdíjasház lesz és kovácsmúzeum, öt száza-
lékot kap a kapolcsi, ötöt a vigántpetendi önkor-
mányzat, ötöt az iskola.

Galkó olvas, szívja a cigarettáját, előtte egy
krigli sör, te ki-be járkálhatsz, ehetsz, ihatsz, fon-
tolgathatod, hogy melyik nap melyik programon
időzzél: reneszánsz és barokk koncerten-e a ka-
tolikus templomban, a várpalotai evangélikus
kórus műsorán a másik Istenházában; Levente
Péterékkel fogd-e a tündér sarkát, vagy a Came-
rata Transsylvanicára szavazz, Szabó Ildikó szí-
nésznő Bohócrajzait szemléld, vagy őt magát
hallgasd a Faluházban, Galántai György kiállítá-
sára toppanj be a saját házában nemrég
megnyitott Újkapolcs-galériába, vagy a
hangszobor fémzenéjét füleld ugyanitt. Öt nap
alatt összesen

KÁLLAI KATALIN-TARJÁN TAMÁS

KAPOLCSI LEVLAPOK
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több mint húsz produkcióval várnak, kicsit már
sokallod is, mindenütt ott vagy, és sehol nem
vagy ott - de benne vagy testestül-lelkestül,
örömtelien ebben a forgatagban. Úgy megy az
egész, ahogy Galkó olvas: derűsen, komótosan,
a közös lét örömében, úgy adagolva a progra-
mot, mint hűsítő korty borokat, slukk söröket.

A nyitó vasárnapon még egyik miniszterünk is
ott múlatta az időt a Királykő vendéglőben. Igaz,
Galkó addigra már befejezte az aznapra rendelt
Szent Evangéliumot.

3.

Egy szál gitárral megint. És némileg elfogódva.
Előtte a Malomsziget melletti lacikonyha frissen
ácsolt padján üldögélve. Mintha kétségek közt
őrlődne. A koncerten aztán a kétségekből csak
az elfogódottság marad. Mindig ilyen zavart? -
kérdezi egy gyerek föltehetően a nagypapáját.
Talán csak mímeli az elfogódottságot? - kérdezi
önmagától a nagypapa.

Cseh Tamás az Új dalokat dalolja - mi mást
tehetne, annak idején itt Kapolcson, Márta István
parasztházában készült a hangfelvétel -, ám
ezek az új dalok már nemis olyan újak, inkább is-
merősek. Vannak még újabbak, azokból is éne-
kel. A kedvenc még most is az „Én ott elszúrtam,
hogy nyolcvannyolcban..." kezdetű. A közönség
lelkendezik, vihognak jobbra, vihognak balra,
nem pártállás szerint. Kedves Cseh Tamás és
kedves Bereményi Géza, köszönjük, hogy ilyen
finom eleganciával sikerül szembe... - na, jó,
pökni magunkat. Mert az ember kívánhat-e töb-
bet, mint azt, hogy a tükör előtt is legyen tartása?

Cseh Tamás zavara tetszik. Még akkor is, ha
olykor az előadás rovására megy. Olyan igazi,
mélyből jövő, természetes zavar ez napjaink ál-
talános, híg zavarkeltése közepette. Lehet, rá-
játszik, de semmi álságos nincs a zavarában. Es
ez megnyugtató. Némileg csillapítja a belénk
égetett nagy, közös, rendíthetetlen szégyenér-
zetet.
U.i.: Kapolcson jól lehet lakni. Jóllakni is lehet -
paprikás krumpli, gulyás, utcai kondérból: száz
forint -, meg jól lakni is. Üsd csak föl a műsorfü-
zetet: garmadája a szálláslehetőségeknek. Pe-
tőfi utca 19.: szénapadlás két személynek - tel-
jes komfort nélkül. Itt egy bizonyos Márta István a
gazda. Kossuth utca 55.: (budi, lavór) két ágy
(százhetven centiméteres személyek részére).
Ezt Galántai György teszi közhírré.

Egyébként Márta Pistát, a művészeti napok
szervező mindenesét, a kapolcsi faluszépítő
egyesület alapítóját, az ide telepedett s a község
által szeretettel fogadott művészértelmiség szó-
szólóját most nem fogod otthon találni. Ma rajtuk
a sor, hogy éjszakai faluőrző szolgálatot adjanak
Galkóval. Róják az elcsöndesedett utcákat, vi-
gyázzák a színpadjaikat meg az emberek álmát.

A pándi nyugdíjasasszony-színház Kapolcson

A helység egyetlen nyilvános telefonkészülé-
két, amelyet tegnap ismeretlen tettesek tövestől
téptek ki a helyéből, már nem tudhatják megvé-
deni.

4.

Cimarosa A titkos házasság című vígoperáját a
Budapesti Kamaraopera előadásában a fővá-
rosban is megnézheted. Kapolcson viszont,

A csikós a pándi asszonyok előadásában

ahogy Márta „kidobolja", most látható először
ilyen rangú dalmű. Ha a szivárványos műsorpoli-
tika egyik véglete a nyugdíjas asszonyok játszot-
ta Szigligeti vagy A bánffyhunyadi csizmadiák
című kalotaszegi játék a mákófalvi faluszínház
megjelenítésében, akkor a másik legyen a ga-
rantált profizmus. Ezért került ide - s a jó gya-
korlatias és művészi érzékkel összeválogatott
látni- és hallanivalók sorába is pompásan beillik
- Vándorfi Lászlónak az Egyetemi Színpadon,
Kecskeméten és Veszprémben már kipróbált
rendezése, a Paraszt dekameron. A házasság
előtti, alatti, utáni és helyetti pajzánkodások tet-
szenek a faluból verbuválódó közönségnek, és a
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A pándi asszonyok férfiszerepben (Korniss Pé-
ter felvételei)

tágabb környékről - Keszthelyről, Tapolcáról,
Szigligetről - érkezett nézőknek is. A rendezői
és színészi stilizáció a vaskosság bumfordi báját
megóvja az ízléstelenségtől. Amit a Nagy Olga
gyűjtötte anyagban a folklór-illem tilt
megmutat-

ni, vagy amit a vásárias játék szerelemtől viszke-
teg figurái nagyon is szeretnének megmutatni -
azt az előadás két jókedvű zenésze kismillió
hangszeren elmuzsikálja.

A publikum lelkesen tapsol, sőt hazatapsol: a
főszereplő, Horváth György kapolcsi. Ha éppen
nem ír alá színházi szerződést, akkor idehaza
keresi a kenyerét. Teherfuvarozóként.

5.

Ebben az öt napban az volt az érzésed, hogy
minden út Kapolcsra vezet. Legalábbis Veszp-
rém megyében. S hogy az összes bemutatott da-
rab és kollekció útja törvényszerűen vezetett Ka-
polcsra. Nemcsak a hely szelleme találkozott a
programokkal, hanem a hely (és a rendezvény)
reményei is találkoztak. A Hold Színházától az
Arvisura Magyar Elektráján át a záró táncházig
valamennyi említett és nem említett, látott és
nem látott műsor színes volt - de nem rikító; for-
gatagos - de nem elbágyasztó; vásári - de ba-
zári portékák nélkül. Az egyszerűség nem hatott
szegényességnek, s a mai kezdemények mögött
körvonalazódtak a jövő tervei.

Kapolcs immár világító pontocska nyári (sza-
badtéri) színházaink térképein.

Portó: Azért az előadásokat nem ártott volna
egy-másfél órás késés helyett csak, mondjuk,
félórás csúszással kezdeni. „Büntetésből" a tör-
ténelmi idő is „csúszik". Kiderült: a település
1992-ben lesz kilencszáz éves. A két esztendeje
kezdett gyakorlat szerint a páratlan években vál-
lalkoznak a hosszabb, nagyobb rendezvények-
re, a párosakra szolidabb műsor jutna.

Ám jövőre - mérget rá - megint szélesre tár-
ják a Királykő kapuját.

862-ben hangzott el először magyar fényké-
ész szájából, hogy a fényképet - a minket
örülvevő világot a legpontosabban leltározó,
zámba vevő, ábrázoló médiumot-múzeumi
űtárggyá kell tenni.
Miközben a magyar fényképezés a század-

orduló előtt, majd az 1930-as években méltán
ált világhírűvé, több, sikertelen kísérlet történt

fényképmúzeum létrehozására. Legutoljára
989-ben veselkedtünk neki, hogy az egyre
ehezedő gazdasági feltételek közepette,
egteremtsük végre az önálló fotómúzeumot.
zt a próbálkozást siker koronázta.

Felajánlották, és azóta teljes egészében
estaurálták, újjáépítették a múzeum állandó
tthonául szolgáló kecskeméti volt ortodox
sinagógát. Az épületben raktárak, kutató- és
unkaszobák, kiállítóterem található.
A múzeum törzsanyagát képező, mintegy

zázezer fotó, negatív, gép, dokumentum a
agyar Fotóművészek Szövetségének 1958-

ban alapított történeti gyűjteményéből került a
múzeumba, amelyet a Művelődési Minisztéri-
um országos gyűjtőkörű szakmúzeumként re-
gisztrált.

A múzeum működtetése eltér az eddigi
gyakorlattól. Nem az állami mecenatúra függ-
vénye, hanem egy e célra létrehozott alapít-
vány tőkéjének kamataiból tartja fenn magát. A
Magyar Fotográfiai Alapítvány jelenlegi
törzstőkéje 4,3 millió forint, de az átgondolt, a
külföld felé is hiteles szakmai munkához ennek
az összegnek a kétszeresére van szükség.
Ezért múzeumépítő munkánk jelenleg
legfontosabb része az anyagi alapok megte-
remtése.

Ehhez kérjük a magyar kultúra egészéért,
annak egy jelentős részterületéért felelősséget
érző emberek, intézmények segítségét.

Kincses Károly
múzeumigazgató

ÚZEUMBA A FÉNYKÉPEKET!
Fotómúzeumot!

Pályázat
A kolozsvári magyar hivatásos

színjátszás 1991. december 17-én
ünnepli fennállásának 200. évfordulóját.

A nagy jelentőségű művelődéstörté-
neti esemény méltó megünneplésére az
Emlékbizottság pályázatot hirdet magyar
nyelvű színpadi mű, illetve zenés színpa-
di mű (zenés játék, nagyopera, egyfelvo-
násos opera, operett stb.) megírására a
Kolozsvári Magyar Színház, illetve a Ko-
lozsvári Állami Magyar Opera társulata
számára.

A díjnyertes műveket az évforduló ren-
dezvényeinek keretében bemutatják.

Beküldési határidő: 1992. március 1.
A pályaműveket Teatrul Maghiar de

Stat, Secretariatur literar, 3400 Cluj-Na-
poca, str. 1. Mai, nr. 26-28. címre kell
küldeni.

Eredményhirdetés: 1992. július 1-jéig.
A díjnyertes alkotásokat a romániai

Művelődési Minisztérium és a „Romániai
Soros Alapítvány egy nyílt társadalomért"
jutalmazza.


