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• KRITIKAI TÜKÖR •

Parászka Miklós szívesen vállalkozik arra,
ogy porosnak ítélt darabokról bebizonyítsa:

átszhatók. Legutóbbi két rendezése is
lyen vállalkozásnak tekinthető. A „bizonyító
ljárás" eredménye: Kós Károly Budai Nagy
ntal című történelmi színműve a Kis-várdai
árszínházban nem kelt új életre, míg Sütő
ndrás Pompás Gedeonjáról - debreceni
lőadása alapján - kiderült, hogy nem csupán a
atvanas évek lenyomatát őrző, egy adott kor-
zakhoz kötődő vidám játék, hanem időtálló
zatíra.

Pompás Gedeon

ütő András művének teljes címe - Pompás
edeon élete, halála és feltámadása - sejteti,
ogy a darab tulajdonképpen komikus szenve-
éstörténet-parafrázis. Egy olyan ember passió-

a, aki cselekvő részese és áldozata az adott kor
émségeinek. Gedeon egyszerű falusi emberből
esz elöljáró, s az áhított funkció elnyerése kifor-
ítja önmagából. Istenes, jóérzésű emberből pa-
ancsot teljesítő, posztját féltő, kisstílű kiskirály
esz. Sütő olyan helyzeteket teremt, amelyekben
őhősét vagy minta hatalom kegyeltjét, vagy pe-
ig mint kegyvesztettjét látjuk, s ezáltal a zsarno-
ocska színváltásainak is tanúi lehetünk. Mind-
közben az is kiderül, hogy Gedeonból hiányzik

feladata ellátásához szükséges képesség,
gyanakkor a rendszerből, a funkcionáriusi lét-
ől is következik, hogy az elöljárót feltétel nélküli
ngedelmesség és tisztelet illeti. A képesség
élküli vezetők feltétlen tisztelete s az ebből fa-
adó emberi torzulások, bűnök, jóvátehetetlen
étkek egy korszak sokszor tragikus következ-
ényekkel járó jellegzetességei voltak; ugyan-

kkor azonban e korszak lényegének csupán ki-
etüléseit, következményeit jelentették. Éppen
zért lehetett róluk - mint torzulásokról, helyi je-

enségekről - írni, beszélni, hiszen a rendszer
gészét és alapjait nem érintették. Megírásakor
ehát a Pompás Gedeon „jobbító szándékú", a
elyi túlkapásokat leleplező falusi témájú vígjá-
éknak számított. Még akkor is, ha a szerző azt
érte Harag Györgytől, az 1967-es marosvásár-
elyi ősbemutató rendezőjétől: „Szeretném, ha
nnek a vidám játéknak a szája szélére egy kis

keserű vonást is húznál..., mert ezt a darabot
nem az abszolút és gondtalan vidámság szülte,
hanem jónak és rossznak, örömnek és keserű-
ségnek a vegyes tapasztalata." Harag a falusi
történetből általánosabb érvényű előadást igye-
kezett rendezni, és sem a díszletben, sem a szín-
pad tárgyi világában, sem a szereplők viselkedé-
sében nem a paraszti élet realisztikus-
naturalista ábrázolására törekedett.

Az ősbemutató óta eltelt csaknem három évti-
zed alatta mű aktualitása megkopott, ezért is volt
meglepő, hogy a debreceni színház épp ezt a
Sütő-darabot tűzte műsorára. A választás mégis
jónak bizonyult, ugyanis Parászka meglátta e
vígjátékban a ma is élő típusokat kipellengérező
szatíra lehetőségét. Nem kell hozzá túlzott fantá-
zia, hogy Gedeonban a kurzusokhoz igazodni
próbáló kisstílű potentátok, a Kántorban és a
Presbiterben a hitekkel kereskedő élősködők,
Simeonban a régi rendnek a maga
összeköttetéseit mindig kihasználó képviselőjét,
a Vizeslepe-

Jelenet a Pompás Gedeonból (Máthé András
felvétele)

dősékben pedig a túlélésre berendezkedő
ügyeskedők prototípusát lássuk meg.

Parászka semleges térbe helyezte a játékot:
Dobre-Kóthay Judit papírdobozokból alakította
ki a tereket és a helyszíneket. (A díszlet némileg
emlékeztet a szintén Parászka rendezte maros-
vásárhelyi Revizoréra.) Ebben a cseppet sem fa-
lusi közeget idéző miliőben szélsőségesen elraj-
zolt figurák mozogtak, de a rendező ügyelt az
arányokra: a komédiázás soha nem csapott át ri-
pacskodásba vagy ízléstelenségbe. Csak a be-
fejező kép, a feltámadás szürreális világa és stí-
lusa nem illeszkedett eléggé az előzményekhez,
holott a jelenet minden eleme a reális világ ese-
ményeiből és figuráiból következik.

Hunyadi László, a marosvásárhelyi színház
tagja játszotta a címszerepet - kitűnően. Hu-
nyadi nem egyszerűen buta, felfelé törleszkedő,
lefelé tipró funkcionáriust alakított, hanem olyan
kisembert, aki rémséges tettei ellenére is szánni-
való, hisz nem ő a legfőbb bűnös. Nem mentette
fel Gedeont, de megpróbálta megértetni a figura
jellemvonásait, cselekedeteinek rugóit. Szenv-
telenül pontos, ugyanakkor vehemensen életteli
analízist készített erről a típusról. Az előadás si-
kere azon áll vagy bukik, hogy az abszolút fősze-
replő mellett mennyire hitelesek a választott stí-
luson belül a többi szerep alakítói. A debreceni
színházban rég nem láttam ilyen egységesen jó
színvonalú komédiázást, mint amilyet Csíkos
Sándor (Kántor), Simor Ottó (Presbiter), Dánielfy
Zsolt (Vizeslepedős), Bokor Ildikó (Vizeslepe-
dősné), Szilágyi Enikő (Anna, Gedeon felesége),
Miske László (Simeon) és Kóti Árpád (Bakter)
produkált.
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Budai Nagy Antal

Kós Károly 1932-ben írt tragédiája kettős termé-
szetű. Középpontjában a huszita vallásháborúk-
ból Erdélybe hazatért kurtanemes drámája áll:
Budai Antal egyik kezét fiatal szerelmese, Bese
Anna fogja, a másikat a kelyhesek fanatikus pap-
ja, Ujlaki Bálint. Döntenie kell: küldetését teljesíti,
vagy visszavonul magánéletébe. Az alternatíva
azonban nem reális, mert az események sodra
mindennél erősebb; Antalnak nincs választása -
népvezér lesz. Nemcsak sikeres katona, ha-
nem jó taktikus is, amíg az erő az ő oldalán van;
de rosszul dönt, amikor tisztesség és bizalom
vezeti cselekedeteit. Budai Nagy Antal egyéni
drámáját azonban elfedi a hagyományos
történelmi színmű összes kelléke: a
tömegjelenetek, a csaták, a statisztéria.
Kamarajelenetek és tablók váltogatják egymást
a gyönyörű, archaikus nyelven megírt,
helyenként költői darabban, amely-nek el nem
avuló értéke a címszereplő emberi tragédiája.

Amikor egy rendező színre viszi Kós Károly
művét, el kell döntenie, mit tart fontosabbnak: a
kamaradrámát vagy a történelmi állóképsort, il-
letve hogy melyik rétegből mennyit bír el az adott
produkció. Parászka kompromisszumos megol-
dást választott, mivel előadását eredetileg sza-
badtérre, a Kisvárdai Várszínház viszonylag
nagy színpadára tervezte. Időközben azonban a
produkció bekényszerült a város művelődési há-
zának intimebb terébe, s ez a színpadváltás nem
tett jót az előadásnak.

Lehet, hogy a Várszínházban jól mutatott vol-
na Deák Barna rusztikus díszlete, de a színház-

épületben főleg a hátrányaira derült fény. A hat
kordészerű építmény - amely ágaival halvány
asszociációt kínálta felkelésbe szólító
lármafák-ra, illetve megfordítva trónszerű
ülőkéket rejtett - az átdíszletezésekkor vált
hangsúlyossá, ami-kor is a színpad elejére
tolták őket, hogy mögöttük be tudják állítani a
súlyos gerendákból rótt, többféleképpen
használható faszerkezeteket; a munka
végeztével viszont a kordékat vissza kel-lett
gurítani, taszigálni, hogy hátteret, térlezáró
elemeket alkossanak. Ez az ismétlődő megoldás
oly nehézkes volt, a beállások oly esetlegesen si-
kerültek, hogy minden átdíszletezés leállította a
történetet. A jelmezek, legyenek azok rongyos
öltözékek vagy főúri viseletek, bántóan műviek
voltak. (Deák M. Ria munkája.) A kellékek a fél
évszázaddal ezelőtti operaházi elődások stílusát
idézték.

Ilyen tárgyi környezetben nagyon nehéz meg-
teremteni azokat a hiteles pillanatokat, amelyek
Parászka verziójának is a gerincét adnák. A drá-
ma ellen hatott az is, hogy az elődás megtartotta
a darab sokszereplős jellegét (több mint harminc
színész mozgott a színpadon), de az epizód- és
mellékszerepek többsége nem volt kellően kidol-
gozva.

A közönség mégis megérezhette a darab va-
lódi mélységét, mert a címszerepre Parászka
Czintos Józsefet választotta, aki már a
nyolcvanas évek elején Szatmárnémetiben
foglalkozott a szereppel, de akkora cenzúra a
próbákat is be-tiltotta. Czintos, életkorából is
adódóan, nem elsősorban a nagy történelmi
személyiséget mutatta meg a szerepben,
hanem a vívódó, töprengő, mérlegelő, józan
embert. Felcsattanásainál

nagyobb erő rejtezett a csöndjeiben. Halk szavú,
de csöndességében is megfontolt és erős akara-
tú, határozott egyéniségű Antalt állított színpad-
ra. A kilenc különböző színházból verbuvált tár-
sulatból elsősorban Ács Alajos (Kolozsmonostori
apát), Dósa Zsuzsa (Bese Anna), Hunyadi
László (Csáki István), Nemes Levente (Bese
Tamás) és Makra Lajos (Falusbíró) játéka
hasonlít-ható Czintoséhoz, így leginkább a
közöttük kialakult jelenetek számítottak
hitelesnek, élmény-szerűnek.

Sütő András: Pompás Gedeon (debreceni Csokonai
Színház)

Díszlet: Dobre-Kóthay Judit. Jelmez: Gheorghiade

Maria. Játékmester: Porcsin László. Rendezte: Pa-
rászka Miklós.

Szereplők: Hunyadi László, Szilágyi Enikő, Miske
László, Simor Ottó, Csíkos Sándor, Kóti Árpád, Dáni-
elfy Zsolt, Bokor Ildikó, Jantyik Csaba, Dóka Andrea,
Simon Katalin, Wattay Judit, Simon Irén, Gál Irén, Ur-
szuly Edit, Szabó Ibolya, Matkó Sándor.

Kós Károly: Budai Nagy Antal (Kisvárdai Várszínház)

Díszlet: Deák Barna. Jelmez: Deák M. Ria. Zeneszer-
ző: Hencz József. Asszisztens: Jónás Gabriella. Ren-

dezte: Parászka Miklós.

Szereplők: Czintos József, Győrffy András, Molnár Gi-
zella, Nemes Levente, Kovács Éva, Dósa Zsuzsa, Ko-
rica Miklós, Keresztes Sándor, Darvas László, Matol-
csi Ferenc, Ács Alajos, Veress László, Hunyadi Lász-
ló, András Gyula, Holocsy István, Fülöp Zoltán, Sütő U.
András, Makra Lajos, Bessenyei István, Meleg Vilmos,
Rappert Gábor, Lőrincz Ágnes, Barta Enikő, Székely
M. Éva, Pelsőczy Zoltán, Trill Zsolt, Korolovics Gusz-
táv, Jaszter Zoltán, Varga József, Veres Levente, Gri-
za Ernő, Tóth László.

A Műhely Alapítvány pályázati kiírása

Az 1991-ben alakult, nonprofit szervezetként működő Mű-hely
Alapítvány célja a hazai kortárs táncművészek - és a hozzájuk
kapcsolódó társművészek - munkafeltételeinek javítása,
valamint a kortárs tánc- és mozgásszínházi művészet
nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése. E célokat az alapítvány
az alábbi módokon kívánja támogatni:

 elsődlegesen az alkotómunkához szükséges tárgyi feltételek
megteremtésével,
 új produkciók - koprodukciók - módszerek - workshopok
anyagi támogatásával,
 új elképzelések szakmai és anyagi segítésével,
 egy, a kortárs művészetek mindegyikének otthont adó
komplex műhelyház megteremtésével.

A Műhely Alapítványhoz folyamatosan lehet benyújtani pá-
lyázatokat az alábbi lehetőségekre:
a) maximum héthetes próbaidőszakra egy 7 mX 10 m-es

(vagy 7 mX12 m-es) próbaterem 1994. október 15.-1995.
április 15. között,

b) egyhetes fény- és hangtechnikai próbalehetőség egy 8,4
mX9 m-es színpadtérben (max. 90 lámpával),

c) más, részletesen ismertetett segítség,
- a költségvetés és a kért anyagi támogatás pontos
megjelölésével.

Egyszerre több lehetőségre is lehet pályázatot benyújtani.
Részletes pályázati kiírást és további információt Szabó Ad-
rienne-től lehet kérni: Műhely Alapítvány, 1072 Budapest,
Akácfa u. 32. II. em., Tel.: 1222-893


