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F E S Z T I V Á L

A VSZT ötletét néhány évvel ezelôtt a Thália Színház
vezetôinek ama felismerése hívta életre, hogy együtt,
„csokorba kötve” könnyebb eladni a vidéki elôadásokat
a pesti nézônek, mint külön-külön, az évad folyamán
egyesével mûsorra tûzve. Sok kérdést, problémát, buk-
tatót vetett fel e megoldás – ezek egy része megoldó-
dott az évek során, más része nem. A tavaszi idôpont
például biztosan szerencsésebb a korábbi ôszinél, hi-
szen a színházak így a friss elôadásaikat is elhozhatják.
Örvendetes az is, hogy kibôvült a részt vevô színházak
köre, jelen lehetnek az állandó társulattal nem bíró te-
átrumok is (más kérdés, hogy a Budaörsi Játékszín
mennyiben számít vidékinek). Ám az elôadások egy
részét továbbra sem sikerül eladni – elôfordul persze,
hogy valóban táblás házakat biztosítanak a fizetô né-
zôk, s az is, hogy a szakma telíti a házat, de nem egy
elôadás csaknem családi légkörben zajlik (az általam
idén látott produkciók közül legfeltûnôbben a dunaúj-
városi Tóték volt ilyen – más kérdés, hogy a Vincze
Jánostól szokatlanul érdektelen, ritmustalan, sete -
sután színre vitt, színészileg is igen gyenge, ráadásul
öncélú és didaktikus csattanóval szolgáló produkció
nem is érdemelt több nézôt). Hektikus kicsit a mûsor
idôrendje is: van nap, amikor nincs elôadás, de olyan
is, amikor három produkció ütközése hozza remény-
telen helyzetbe a recenzenst vagy az egyszerû színház-
rajongót. S továbbra sem vagyok meggyôzôdve arról,
hogy jó módszer a látatlanban történô válogatás; évek
hosszú tapasztalata alapján kideríthetetlen (de leg-
alábbis nem feltétlenül minôségfüggô), hogy egyik tár-
sulat miért egy, míg a másik miért három produkció-
val van jelen. (Az általában érthetôbb, vagy legalábbis
sejthetô, hogy melyik miért hiányzik. Az idén két szín-
házat nélkülöztünk, ám a tatabányaiak esetében ez leg-
feljebb formai hiányzás, hiszen az épületét éppen át-
alakíttató teátrum az évad folyamán teljes repertoárját
játszotta Pesten. A Veszprémi Petôfi Színház új veze-
tése pedig vélhetôen nem kívánt a régi repertoárral kö-
zösséget vállalni.)

NÉPSZÍNHÁZ ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Se szeri, se száma mostanság a népszínház ideájáról
szóló direktori nyilatkozatoknak. Elhangzik ilyesmi
hosszú idôk óta érdektelen elôadásokat produkáló
színházak vezetôitôl csakúgy, mint a korábban kezde-
ményezôbb mûsorpolitikát folytató színház élére fris-
sen kinevezettektôl, akiknek eszük ágában sincs foly-
tatni elôdeik gyakorlatát. A nyilatkozatok valóságtartal-
ma megkérdôjelezhetetlen: a vidéki színháznak
va lóban népszínháznak kell lennie, zenés darabot,
klasszikus drámát, kortárs mûveket egyaránt reperto-
árján kell tartania, s minél nagyobb közönségréteget
kell megszólítania. Ám a népszínházi koncepció gyak-
ran csak a kommerciális szórakoztatás dominanciájá-
nak fedôneve, a „ne mûvészkedjünk már” intenciójá-
nak eufemisztikus megfogalmazása. (Néha váratlan
ôszinteség is becsúszik, mint a Veszprémbe mûvésze-
ti vezetônek kinevezett Eperjes Károly esetében, aki
legalább nyíltan szólt a lila ködök oszlatásáról – a szín-
ház azóta be is mutatta a maga programadó elôadását,
az Indul a bakterházat.) Jó néhány vidéki teátrum idei
repertoárját vizsgálva láthatjuk, hogy a zenés darabok
és népmûvelô szándékkal elôcitált klasszikusok között
komolyabb, ne adj’ isten formabontó mû legfeljebb
egyszer, hivatkozási alapként kerül színpadra. Aztán
eme alibiként bemutatott darabok megérkeznek a
VSZT-re (sôt, néha a POSZT-ra is meghívást kapnak).
E szempontból kifejezetten tanulságos tehát, ha a ho-
zott produkciók listáját összevetjük a színházak éves
repertoárjával. 

A találkozóra hagyományosan az egy évaddal koráb-
bi produkcióit elhozó kaposvári Csiky Gergely
Színházat leszámítva a társulatok idei premierjeik kö-
zül válogattak, még ha a több produkciót hozók eseté-
ben be-becsúszott is egy korábbi elôadás (mint a nyír-
egyháziak Amadeusa). A választásnak persze több
aspektusa is lehet, meghatározhatják személyes kap-
csolatok és elfogultságok (van színházvezetô, aki ügyel
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uszonhat elôadást láthatott a nézô az április végén–május elején megrendezett fesztiválon,
melynek négy színház adott otthont. Pontosabban ennyit bizonyosan nem láthatott, hiszen 

az elôadások egy része ütközött egymással, ráadásul a találkozó elnyúló napjai alatt a pesti színházak 
is szorgosan tartottak bemutatókat, s akkor még a befogadói állóképességrôl nem is beszéltünk.
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arra, hogy lehetôleg ne a saját rendezését utaztassa, de
olyan is, aki valahogy mindig a maga munkáját látja a
legjobbnak), s anyagi megfontolások is (az utazásra a
társulatok nem kapnak pénzt, s egy kis létszámú stú-
dió-elôadást nyilván olcsóbb mulatság elhozni, mint
egy gazdag kiállítású, sokszereplôs zenés darabot), s
persze az is elôfordulhat, hogy egyik-másik produkció -
ra a fesztivál vezetôi mondanak nemet. Ám ha elfo-
gadjuk, hogy a választás értékítélet, s a színházak több-
nyire legjobbnak, legfontosabbnak vélt bemutatóikon
keresztül kívánják megmutatni magukat, akkor azt lát-
hatjuk, hogy az örökké ugyanabból a szûk körbôl válo-
gatott, tradicionális eszközökkel megvalósított klasszi-
kusok, félklasszikusok, bohózatok, musicalek, operet-

tek jelentôs része otthon marad, s jönnek a kirakatba
szánt produkciók. Mintha majd’ minden teátrum
szükségét érezné annak, hogy a repertoár jellegétôl el-
ütô, „mûvészszínházi” elôadást hozzon. 

Szegeden például Székhelyi József igazgatásának
utolsó évében valósult csak meg az a Király Levente fô-
szereplésével készült Lear király, melyet Zsótér Sándor
rendezett. (Színész és rendezô korábbi együttmûködé-
se két kivételes jelentôségû elôadásban – Falstaff,
Galilei élete – is kamatozott korábban, ám Zsótér az el-
múlt években nem dolgozott Szegeden.) Az elôadás fi-
noman fogalmazva nem aratott kirobbanó közönség-
sikert, ám ezt az évad során a színház bôségesen el-
lensúlyozta A cirkuszhercegnôvel, a Fekete Péterrel, az
Anconai szerelmesekkel. Játszották emellett a Bunburyt,
a Pillantás a hídról-t – a VSZT-re mégis a Lear jött (egy
stúdió-elôadás, a Beszélô fejek II. társaságában). Mis -
kol con ebben az évadban a nagyszínházban a Hippolyt,
a lakájt és A tizedes meg a többieket, a kamarában a
Charley nénjét, a Mumust és a Nyolc nôt mutatta be a pró-
zai társulat, a kivételes adottságú Csarnokban az idén

sem tartottak prózai bemutatót. A repertoárt olyan,
évek óta futó, kimagasló elôadásszámot elérô zenés
produkciók teszik teljessé, mint a Valahol Európában
vagy A dzsungel könyve. Pestre azonban az idei egyetlen
nem kifejezetten szórakoztató célzatú bemutató, a Ra -
doslav Milenkoviç rendezte Molière érkezett. A dzsun-
gel könyvét bemutatták az idén Gyôrben is, akárcsak a
Marica grófnôt és a Made in Hungariát, s itt is a reper-
toár része az Anconai szerelmesek, a klasszikusokat pe-
dig a Szentivánéji álom képviselte. A fesztiválra azon-
ban egy kortárs és egy klasszikus magyar dráma – a
Portugál és Az üvegcipô – elôadása érkezett. A példákat
még sorolhatnánk, de ennyi is elég talán ahhoz, hogy
elgondolkoztasson a nyilatkozatok és szándékok
ôszinteségérôl. 

Mert félreértés ne essék: a szórakoztató színházat
színvonalasan és érdekfeszítôen is lehet mûvelni, s lá-
tatlanban semmi okom azt képzelni, hogy a fent emlí-
tett elôadások nem ilyenek, ám kérdés – még a már
említett költségfaktort szem elôtt tartva is –, hogy ez
esetben miért maradnak rejtve a pesti szemek elôl.
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Hiszen – a három említett színháznál ma-
radva – az általam látott produkciók nem-
csak a repertoár sajátosságait nem képviselik,
de távolról sem olyan színvonalúak, hogy
feltétlenül ezeket kelljen látnunk. A szegedi
Lear királyon persze érzôdik a koncepcioná-
lis rendezôi munka, láthatóak szellemesen
okos és eredeti ötletek, a vizuális hatás kivé-
teles erejû, a konstrukció egésze nagy-
szerûen elemezhetô is – de hiányzik a kon-
cepciót hitelesíteni, érvényesíteni képes szí-
nészi erô és személyiség. Az elôadás persze
nyilván jórészt Király Levente miatt jött lét-
re, ám a Lear, fájdalom, nem monodráma,
vagy egy tucatnyi hangsúlyos, jó színészt kí-
vánó szerep van benne. Zsótérnál ráadásul
a színészeknek hagyományos eszközeik
nagy részérôl lemondva, a mondatok erejé-
re és saját személyiségükre támaszkodva kell
megszülniük a figurákat, amihez semmilyen
hagyományos, pszichológiai fogódzó nincs
(nemegyszer a nemek is felcserélôdnek).
A legtöbb szerepformálás esetében azon-
ban mindez egészen egyszerûen nem törté-
nik meg, sôt, gyakran maga a szöveg is alig

1. A kecskeméti Mizantróp W a l t e r  P é t e r  f e l v é t e l e

2. A szegedi Lear király V e r é b  S i m o n  f e l v é t e l e

3. A zalaegerszegi III. Richárd P ó s a  L u j z a  f e l v é t e l e

4. A kaposvári Karnebál K l e n c s á r  G á b o r  f e l v é t e l e

5. A székesfehérvári Plazma S z k á r o s s y  Z s u z s a  f e l v é t e l e

6. A miskolci Molière V a j d a  J á n o s  f e l v é t e l e

7. A kaposvári Három növér K l e n c s á r  G á b o r  f e l v é t e l e
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jut át a rivaldán. Ez utóbbi még Király Leventére is
igaz, aki amúgy nagyszerûen ábrázol dühöngô, eszét
vesztô király helyett egy valódi fenséget – szavai azon-
ban legfeljebb az elsô néhány sorban hallhatóak.
(Magam ugyan Szegeden láttam az elôadást, de nincs
okom feltételezni, hogy a nem éppen az akusztikájáról
híres Tháliában a helyzet lényegesen javult volna.)
Zsótér magával hozta Zarnóczai Gizellát és tanítvá-
nyát, az egyetemista Orosz Ákost, ami javított ugyan
az átlagszínvonalon, de még így is maradt jó néhány
primer szinten is megoldatlan szerep. Hiszen a társu-
lat tagjai közül Király Leventén kívül tulajdonképpen
csak a kígyómód elôrehaladó Edmundot természete-
sen és erôteljesen formáló Melkvi Bea és az egészen
kis szerepet játszó Fekete Gizi mutatott méltánylandó
teljesítményt. Az elôadás kudarca persze arról is el-
gondolkodtat, hogy lehetôvé teszi-e egyáltalán a szóra-
koztató darabokra és unos-untalan játszott klassziku-
sokra szakosodó mûsorpolitika, hogy ha a színészek
valami alapvetôen mással találkoznak, képesek és ké-
szek legyenek megújulni s értékes alakítást nyújtani. 

A gyôri Az üvegcipô voltaképpen más aspektusból
veti fel e kérdést: lehet-e újat, érdekeset mondani egy
túl sokat játszott Molnár-darabról, vagy legalábbis a
színészi alakítások erejével, a rendezôi invenció segít-
ségével ki lehet-e emelkedni az átlagból. Az Ács János
rendezte elôadás elsô jelenetei markánsak és erôsek, s
az sem zavaró különösebben, hogy mindhárom fôsze-
replô minimum tíz évvel idôsebb a szerepnél. (Balsai
Mónika Irmája és Gáti Oszkár Siposa esetében ez a ké-
sôbbiekben sem tûnik problematikusnak, az viszont
már kevésbé fér a képbe, hogy Sárközi József Császár
Palija ne csak néhány évvel legyen fiatalabb Töreky
Zsuzsa Adéljánál, hanem szinte a fiának tûnjön.)
Ahogy azonban halad elôre a játék a kamarajellegbôl a
szélesebb tablók, csoportképek felé, úgy fogyatkozik a
rendezôi kontroll és invenció. A második felvonásban
bántóan hamis hangok szólalnak meg, a harmadikban
pedig fontos szerepek kitalálatlanok maradnak, míg
kevésbé fontosak öncélúan és következetlenül találtat-
nak ki (Roticsné társalkodónôje például a mindent ér-
tôk bölcs gesztusaival és arcrándulásaival kíséri asszo-
nya szavait, hogy aztán mégis az derüljön ki róla: nem
ért magyarul). Ezzel párhuzamosan a fôszereplôk ele-
inte biztatóan színes játéka is sablonossá, rutinosan
üressé válik, s az alapjában nem kellemetlen elôadás
visszasüpped a felejthetô produkciók átlagába, egyér-
telmû nemmel válaszolva a fentebb feltett kérdésre. 

Ismét más eset a Bulgakov-darab miskolci elôadása.
Noha élményszerû alakításokról sehogyan sem tud-
nék beszámolni (saját szintjük alatt teljesítô színé-
szekrôl annál inkább), ezzel a produktummal legin-
kább Radoslav Milenkoviçnak lehet nehéz elszámol-
nia. Öncélúan elôrángatott, sehová sem tartó ötletek,
korok, rendszerek szájbarágós, de színpadi szempont-
ból teljesen következetlen vegyítése, sután megoldott
vagy teljesen megoldatlan szituációk jellemzik a játé-
kot. Ha volt is rendezôi koncepció, zátonyra futott.

MÛKÖDÔ MÛHELYEK

Mondhatnánk, a Miskolci Nemzeti Színháznak pech -
je is van, hiszen ugyanez a Milenkoviç Egerben igazán

erôteljes elôadást hozott létre a majdnem semmibôl.
A majdnem semmit konkrétan Charlotte Jones
Emésztô tûz címû darabja, ez az üresen szentimentá-
lis, álmélységekben és álköltészetben tetszelgô, bár
kétségkívül ügyesen összetákolt melodráma jelenti.
A rendezô érezhetôen nem akar mást, mint a csöpö-
gôs máz alól valódi tartalmakat, igazi érzéseket, fájdal-
makat elôhívni. A mûvi jelenetekbôl helyenként így
születik valódi költészet, a játék egészét átszövi a re-
mény és a szenvedés, a derû és a ború váltakozása.
Mindezt egészen kiváló alakítások sora biztosítja: Bozó
Andrea, Járó Zsuzsa, Mészáros Sára, Kaszás Gergô,
Rácz János és a vendégként fellépô Margitai Ági egy-
aránt erôteljesen, színesen, gazdagon formálja válto-
zatos szerepeit (Bozó és Járó kivételével valamennyien
két figurát is megjelenítenek a két idôsík tükrözôdésé-
re építô játékban). Ritkán látni ennyi emberi tartalmat,
humort és hitelesen megjelenített fájdalmat egyetlen
elôadásban. Ami viszont már nemcsak Milenkoviç
érdeme, hanem a fokozatosan építkezô, erôsödô, kö-
rültekintô mûsorpolitikát folytató egri társulaté is. Itt
mutatták be Magyarországon elôször Márton László
kivételes jelentôségû szomorújátékát, A nagyratörôt, s
mû sorra tûzték Arnold Wesker nem avuló mondan-
dójú társadalmi drámáját, A konyhát is. Nagy létszá-
mú, színészigényes darab mindkettô, s a társulat állta
a próbát.

Szerencsére nem az egri teátrum az egyetlen, ahol
érzékelhetô az építkezés, a mûhelymunka. Nyír egy -
házán például az idén a nagyszínpadon mutatták be
Bodó Viktor Foteljét, mely alaposan megosztotta a kö-
zönséget. Nekem ugyan kis csalódást okozott a pro-
dukció (visszalépésnek éreztem Bodó és a társulat ko-
rábbi munkájához képest), de nyilvánvalóan szélesebb
körben ismertette meg a rendezô sajátos alkotó mód-
szerét, mint a két korábbi stúdióbemutató, s meghí-
vást kapott a POSZT-ra is. Tartottak magyar ôsbemu-
tatót: Erdôs Virág már írott formában is éles vitákat
gerjesztô darabját, a Merényletet láthattuk. De színre
került a VSZT-re is elhozott Peer Gynt, továbbá két re-
gényadaptáció, a Száz év magány és a Veszedelmes vi-
szonyok. Ami nem jelenti azt, hogy a nyíregyházi vala-
mi világtól elszakadt mûvészszínház volna, hiszen
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mûsorra tûzték a Valahol Európában-t vagy a Kellemes
húsvéti ünnepeket is. Inkább arra utal, hogy itt valóban
komolyan vétetik a népszínházi koncepció: nagyjából
egyenlô arányban van jelen a szórakoztató elôadás, a
konzervatívabb és a nyitottabb réteget egyaránt meg-
szólítani kívánó klasszikus produkció és a formabontó
kísérletezés. S arra, hogy a szórakoztatás komolyan ve-
hetô, hogy ízléssel, szellemmel és persze szakmai tu-
dással a vitatható színvonalú alapanyagból is tartal-
mas, a nézôt felnôttként kezelô elôadás hozható létre,
jó példa a már említett Amadeus (melyrôl korábban
épp e lapban volt alkalmam bôvebben írni). A társulat
talán nem annyira erôs és rétegzett, mint az egri, de itt
is érezhetô a szakmai fejlôdés, továbblépés. (A teljes
képhez hozzátartozik a Peer Gynt kudarca is. Fazekas
István rendezése típuspéldája annak, amikor egy je-
lentékeny színész lehetôséget kap arra, hogy egy szá-
mára nyilvánvalóan fontos szöveget színre vigyen, ám
nincsenek megfelelô eszközei ahhoz, hogy mondan-
dóját markánsan, a befogadó számára átélhetôen ki-
bontsa. De bármennyire centrumát veszteni, s ezáltal
szétesni látszik is a mind vontatottabbá váló játék, s
bármennyire fogyatkozik is felvonásról felvonásra a ta-
lálkozó közönsége, a színészi kvalitások még így is ér-
zékelhetôek. Jelentôs alakítások ugyan nem születnek,
de érezhetô az a szakmai magabiztosság, mely nem
engedi, hogy akár egy sikerületlenebb elôadásban is
„vonal alatti” teljesítményeket nyújtsanak a szereplôk.)

Hasonló és mégis sokban eltérô munka folyik
Zalaegerszegen. A népszínházi koncepció itt is komo-
lyan vétetik, a repertoár relatíve változatos, s lassan-las-
san bôvül, erôsödik a társulat, de a Hevesi Sándor
Színház részint kevesebb bemutatót tart, részint évad-
jának minôségét jobban meghatározza a mûvészeti ve-
zetô, Bagó Bertalan rendezôi teljesítménye, mint az
egri teátrumét Csizmadia Tiboré vagy a nyíregyháziét
Tasnádi Csabáé. Ebben az évadban – mivel a stúdiót
nem használták, s egy mûsorváltozás is bekövetkezett
– úgy alakult, hogy a nem zenés darabokat Bagó ren-
dezte (a Valahol Európában-t és a Villa Negrát két ven-
dégül hívott színész-rendezô, Cserhalmi György, illet-
ve Kelemen József vitte színre). A két Bagó-rendezés
közül Tasnádi István Tranzitja ôsbemutató, míg a má-

sik egy klasszikus, Shakespeare
III. Richárdja. Ez utóbbi azon-
ban nem konvencionális, nép -
mû velô jellegû elôadás, hanem
egyéni koncepción alapuló, erô-
teljes, izgalmas – és igen egye-
netlen színvonalú – bemutató,

szakmát, közönséget egyaránt megosztó, ám a társulat
szakmai elôrelépését egyértelmûen demonstráló vál-
lalkozás.

ÁRRAL SZEMBEN

Az egri, nyíregyházi és zalaegerszegi színház abban
is hasonlít, hogy kívülrôl nézvést háborítatlanul dol-
gozhat a társulat (még ha Zalaegerszegen éppen a tár-
sulat rejtélyes nemzetközi szerzôdéseinek ügye bor-
zolja is a kedélyeket). Másutt viszont mintha hosszú
harcokba kerülne annak puszta elfogadtatása is, hogy
a színház nem kizárólag szórakoztató intézmény. Jó
példa erre a debreceni Csokonai Színház, ahol az elô -
zô direkció fôként a zenés bemutatók révén jelentôs
népszerûségre tett szert a városban, az pedig, hogy a
VSZT-re elhozott elôadások nézô- és recenzensriasz-
tónak bizonyultak, nyilvánvalóan éppúgy senkit nem
érdekelt, mint hogy a teátrum semmilyen szakmai el-
ismerést (POSZT-meghívás, kritikai méltatás, díj stb.)
nem könyvelhetett el ebben az idôben. Így aztán azt a
programot, melyet Vidnyánszky Attila meghirdetett,
már a kezdettôl érezhetô ellenszenv fogadta. Pedig a
mûsorterv korántsem radikális: a prózai társulat idei
bemutatóinak sorában szerepel klasszikus vígjáték
(Molnár Ferenc Olympiája), a város hagyományaihoz
szorosan köthetô színmû (Szabó Magda: A macskák
szerdája), ifjúsági darab (A Pál utcai fiúk), operett
(Mágnás Miska). S noha ezeket nem láttam, az alkotók
névsorát ismervén nincs okom azt hinni, hogy bárme-
lyik is formabontó elôadásban került volna színre.
A mérleg másik serpenyôjében pedig valóban szuve-
rén rendezôi világot tükrözô, nyilvánvalóan nem hi-
bátlan, de értékes produktumok állnak: Osztrovszkij
darabjának, a Viharnak Viktor Rizsakov rendezte vál-
tozata (melynek zsámbéki elôbemutatójáról már tudó-
síthattam az olvasót), a Horváth Csaba megálmodta
Kalevala s Vidnyánszky két rendezése, A sasfiók és a
POSZT-ra is meghívott Úri muri. A találkozón A sasfi-
ók vett részt, de csaknem ezzel egy idôben a Trafó kö-
zönsége is láthatta a Kalevalát. Az elôbbi (melyet még
Debrecenben láttam) poétikus, különleges atmoszfé-
rájú, kivételes látványvilágú, a zenét a szöveg mellé

1. A sasfiók Debrecenben 
M á t h é  A n d r á s  f e l v é t e l e

2. Az egri Emésztô tûz 
G á l  G á b o r  f e l v é t e l e
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emelô, ezzel sajátos dramaturgiát és ritmust teremtô,
formátumos, bár egyenetlen elôadás, melynek fontos
színészi hozadéka Krisztik Csaba sodró erejû alakí-
tása. Vidnyánszky érezhetôen építeni próbál, akárcsak
Horváth Csaba, aki immár másodszor hozott létre a jó-
részt a társulat fiataljaiból verbuválódott csapattal sajá-
tos, a színészi személyiségre, sokféle szakmai tudásra
épülô, több mûvészeti formát vegyítô elôadást. A pro-
dukciót elôzô munkájuknál, A tavasz ébredésénél lazább
anyagkezelés jellemzi, ugyanakkor érezhetô a tovább-
lépés a mozgásanyag területén is. A kiemelkedô moz-
gáskészséggel rendelkezô fiatal színészek csapatába
hibátlanul illeszkednek idôsebb kollégáik. Horváth
Csaba a magyar mozgásszínházi térképen is csaknem
egyedülálló fizikai színháza intenzív mûhelymunkát
feltételez. Csak remélni lehet, hogy a színház körüli
adminisztrációs problémák mihamarabb megoldód-
nak, színház és közönsége közelebb kerülnek egymás-
hoz (s hogy ezt a folyamatot a város kulturális vezeté-
se továbbra is türelmes támogatással nézi majd).

Más jellegûek a problémák Tatabányán, ahol a tár-
sulat nélküli színház átmenetileg épületét is elvesztet-
te. Igaz, ennek megvan az az elônye, hogy elôadásaik
rendszeresen láthatóak Budapesten, sôt, részben eleve
egy pesti színházzal koprodukcióban születnek. Be mu -
tatóik között találunk ironikus szem léletû szórakoztató
zenés összeállítást (Boldog ország), lassan klasszikussá
nemesülô szovjet bohózatot (A kör négyszögesítése), a
feledés homályából kiemelt kortárs darabot (Dunai
Ferenc: Van Gogh szerelme) és magyar ôsbemutatót
(Tasnádi István: Magyar a Holdon). Bár egyik sem reve-
latív, kiemelkedô elôadás, összességében felettébb
meggyôzô színvonalat, többirányú alkotói érdeklôdést
mutatnak. A Magyar a Holdon-t a szöveg kvalitásainak
professzionális érvényre juttatása, A kör négyszögesíté-
sét a játék egészét átjáró finom humor, irónia, a Van
Gogh szerelmét pedig az eredeti alkotói koncepció és a
konvenciókon túllépô szerepformálás teszi emlékeze-
tessé, de legalábbis érdekessé. S látszik az is, hogy egy
társulattal nem rendelkezô színház is támaszkodhat
vissza-visszatérô alkotók olyan magjára, mely szelle-
met, tartalmat adhat az elôadások sorozatának.

UTÁNUK AZ ÖZÖNVÍZ

Kaposvárott és Kecskeméten viszont nem pusztán
problémák mutatkoznak, hanem egyszerûen véget
érni látszik egy korszak; naivitás volna azt gondolni,
hogy az új direkció kinevezése után folytatódhat az ed-
digi munka. Pedig Kaposvárott ritka intenzitású évad
folyt: a mindössze egy évre kinevezett igazgató, Zna -
menák István ígéretéhez híven kaput nyitott a koráb-
biaktól eltérô mûfajok és új rendezôk elôtt is. Több év
után rendezett újra Kaposvárott Gothár Péter, Uray
Péter mozgásszínházi elôadást hozott létre, rendezô-
ként is dolgozott a másfél éve a kaposvári fôiskolán
végzett Vékes Csaba (a fôiskolai vizsgaelôadások mos-
tanra amúgy is beépültek a programba), miközben vál-
tozatos képet mutatott a színház állandó rendezôinek
repertoárja is. A találkozóra viszont ezúttal is két ko-
rábbi elôadás érkezett. Ráadásul a Rusznyák Gábor
rendezte Három nôvér az idei mûsorban már nem is
szerepelt. Felteszem, a színház mégis olyannyira fon-

tosnak érezhette e bemutatót, hogy szerette volna szé-
lesebb közönséggel is megismertetni. Nem véletlenül:
Rusznyák munkája kiérlelt és eredeti koncepción ala-
puló elôadás. Miközben hangsúlyosan kidolgozottak
az emberi viszonyok (számos kisebb-nagyobb játéköt-
let mélyíti el a kapcsolatok változásait, egymásra épü-
lését, alakulását), erôteljes teátrális ötletek emelik el az
elôadást, mely minden harsány külsôségesség nélkül
válik egyszerre realisztikussá és szürrealisztikussá.
Látszólagos irracionalitásában is következetes az idôjá-
ték, s emlékezetes a több asszociációs mezôt is meg-
nyitó zárókép. Csupán a színészi alakítások egyenetle-
nebbek, szürkébbek a kelleténél. Meglehet, ennek oka
az is, hogy régen került színre a bemutató, de a talál-
kozón igazán kiemelkedônek csak Nagy Viktornak a jó
szándékon át nem ütô emberi jelentéktelenségrôl tel-
jes képet nyújtó Tuzenbach-alakítását láttam. Mellette
az átlagnál erôsebb, kimunkáltabb teljesítmény volt
Kovács Zsolt Csebutikinja, Kelemen József Kuliginja,
Petô Kata Natasája, s nem elôször mutatott nyilvánva-
ló tehetséget az Irinát játszó Nagy Ilona. A többi alakí-
tás azonban inkább körvonalakat, pasztellesebb árnya-
latokat idézett. Ami nem jelenti azt, hogy akár egyet-
len hamis hang elhangzott volna a színen, hogy ne
látszana a társulatformáló munka eredménye. Hasonló
mondható el a Parti Nagy Lajos által magyarított
Caragiale-darabból készült Karnebálról is, mely ferge-
teges mulatságnak indult, hogy aztán útközben vala-
melyest tempóját és lendületét veszítse. Néhány alakí-
tást – elsôsorban Kelemen Józsefét és Znamenák
Istvánét – így is nagy örömmel lehetett nézni, és hát el
tudtam képzelni, hogy a társulat jelen helyzetében, pár
nappal Schwajda György kinevezését követôen nem
mindenki tud felhôtlenül, fergetegesen komédiázni.

Örömre Kecskeméten sincs ok, Bodolay Géza utolsó
évadját töltötte a színházban. Noha Bodolay rendezé-
seit lehet vitatni, tény, hogy sajátos és egyéni szemlé-
letet képviselnek, miként az is, hogy a direktor igyeke-
zett eredeti látásmódú, társulatot is fejleszteni képes
rendezôket (többek közt Bagossy Lászlót, Zsótér
Sándort, Alföldi Róbertet, Juronics Tamást) vendégül
hívni az utóbbi években, a színház mûsorpolitikája pe-
dig jóval kezdeményezôbb volt az átlagnál. A találko-
zóra a színház két elôadást hozott: a fôiskolát frissen
végzett Hollós Gábor által színre vitt Lángarcot és a
Bodolay rendezte Mizantrópot. Magam ezeken túl a
Hairt, A windsori víg nôket és a Látogatás apánál-t is lát-
tam az évad kínálatából. Hasonló mondható róluk,
mint a tatabányai évadról: egyik sem revelatív elôadás
ugyan, de együttesen egy friss, eredeti alkotó szemlé-
let és egy szakmailag fokozatosan fejlôdô, nyitott tár-
sulat képét rajzolják ki. Valamennyit fantázia, ötlet, já-
tékosság jellemzi (egyiket-másikat talán túlságosan is),
s valamennyiben láthatunk sikerült alakításokat.
Hollós két rendezése finoman adagolt, ám erôteljes
iróniájával tûnik ki (ami Schimmelpfennig darabjához
kétségtelenül jobban illik, mint Mayenburgéhoz), a
Juronics rendezte Hairben pedig az eredeti játékötle-
tek egymásutánja és a zenei megvalósítás színvonala
ragad magával (még ha az erôltetett és sablonos alap -
ötletet mindez nem hitelesíti is). A Mizantróp talán
nem tartozik Bodolay valóban jelentôs munkái közé,
de az igazán jelentékennyé tett, egy korábbi fontos elô -
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adást, A bohócot is megidézô búcsú – mely nyilvánva-
lóan a direktor búcsúja is színházától – szép és ele-
gáns. És oly jó lett volna, ha hitelét nem tompítja az a
szerep, melyet Bodolay a kaposvári igazgatóválasztás-
ban játszott…

S hogy mi jöhet a vidéki színházi mûhelyek szétve-
rése után? A VSZT e tekintetben is nyújtott némi
eligazítást. A Soproni Petôfi Színház elôadásában
láthattuk ugyanis Csurka István Döglött aknák címû
drámáját, melyet a frissen kinevezett kecskeméti igaz -
gató, Cseke Péter rendezett. Már maga a darabválasz-
tás is furcsa kicsit. Tény persze, hogy Csurka a közel -
múlt jelentôs drámaírói közé tartozik, s mûvei nem
feltétlenül esztétikai okokból szorultak ki az elmúlt
másfél évtizedben színpadjainkról. Egyik-másik igen
erôsen megszólalhatna ma is: a Majálissal vagy a Ki
lesz a bálanyával biztosan érdemes lenne kísérletezni,
de talán a Deficit, sôt, esetleg a Házmestersirató is meg-
érne egy próbát. Ám a Döglött aknák nem mély, össze-
tett darab, népszerûségét humora mellett nyilvánvaló-
an politikai pikantériája adta. Ennél azonban mi sem
avul gyorsabban a színházban, s ezen az sem változtat,
hogy a szerzô egyszer – nem sokkal a rendszerváltozás
után – átírta a komédiát. A Soproni Petôfi Színház elô -
adása azonban nem azért szomorú, mert bizonyítékát
adja a mû életképtelen voltának, hanem mert Cseke
Péter rendezése a kihûlt poénok helyére a legolcsóbb
kabaréhumort helyezi. Az elôadásnak az adja meg az
alaphangját, hogy színre lép Koncz Gábor, majd rög-
vest a tükörhöz ballag, hogy alig létezô haját látványo-
san megfésülje. Csekének nagyjából hasonló poénok
jutnak eszébe mindvégig, a színészeket pedig hagyja
szabadon ripizni. Az elôadás legkellemetlenebb tanul-
sága, hogy ebbe a játékstílusba még egy Ujlaki Dénes
formátumú színész is mennyire könnyen belesimul. 

Ha az ember optimista próbál lenni, akkor persze
igyekszik nem ebbôl a rendezésbôl következtetni a
kecskeméti színház jövendô profiljára. Ám nehezen
hihetô, hogy az a színházi ízlés, mely ezt a bemutatót
létrehozta, valami alapvetôen másnak ad majd teret.
S mivel az elôadás „természetesen” közönségsiker,
nyilvánvalóan lehet a publikum igényeire hivatkozni
(említést sem téve a kaposvári nézôszám idei növeke-
désérôl vagy a kecskeméti telt házakról). Közönség van
erre is, arra is; az arányok nemcsak maguktól az elô-
adásoktól, de a színház píármunkájától, a repertoár-
építés tudatosságától és a helyi hagyományoktól füg-
genek. Azt azonban ez az évad és ez a találkozó is
pregnánsan mutatja, hogy a szétvert vidéki mûhelyek
helyén csak szólamokban nô népszínház; a valóság-
ban jól vagy (gyakrabban) rosszul kivitelezett kom-
merciális produktumok sora bújik ki a romok alól. Jó
példa erre a szolnoki Szigligeti Színház idei mûsora,
ahol a nagyszínház repertoárját – Kiss József erôs ide-
ológiai töltésû, nyilvánvalóan az elvi alapú népnevelést
szolgáló darabját leszámítva – kizárólag zenés és/vagy
szórakoztató elôadások alkották. Igaz, a direktor Ba -
lázs Péter az „alternatív” jellegû produkciókra megle-
hetôsen sajátos módon valami pályázatfélét próbált ki-
írni – ez azonban bizonyosan kudarcba fulladt, hiszen
a Szobaszínház bemutatója Sartre klasszikusa, a Zárt
tárgyalás volt, a progresszív színházi kultúrához nehe-
zen köthetô Rozgonyi Ádám rendezésében. Az pedig,

hogy példának okáért a kecskeméti igazgatói pályáza-
tokról az elsô fordulóban döntô „szakmai zsûri” ön-
kormányzat által felkért egyik tagja Balázs Péter, má-
sik tagja a késôbb Gyôrben direktorrá avanzsáló Nagy
Viktor volt, részint eme színházi ízlés továbbörökíté-
sének garanciáját jelenti, részint a direktorválasztások
mögötti politikai és gazdasági kutyakomédiák olyas te-
rületére vezet el, mely túlnô e cikk tárgyán. Itt és most
annyit konstatálhatunk szomorúan: ha ez a folyamat
továbbhalad, s a még megmaradt vidéki mûhelyek is
eltûnnek, egyre kevésbé lesz érdemes a következô
években a VSZT-k elôadásait látogatni.

FECSKE

De ez nem a zárszó, hiszen látható volt a találkozón
egy olyan elôadás, mely elsô látásra nehezen illeszthe-
tô a fenti gondolatmenetbe. A Pécsi Nemzeti Színház
meglehetôsen kevés kiemelkedô bemutatót produkált
az utóbbi években. Repertoárját nem könnyû fantázia-
dúsnak mondani, a társulat nem látszott elôrelépni, s
az utóbbi évek általam látott pécsi elôadásai kevés
valóban jó színészi alakítást véstek emlékezetembe.
Ehhez képest a találkozóra elhozott A képzelt beteg az
évad egyik (ha nem a) legjobb, legerôsebb elôadása.
A vendégül hívott Mohácsi testvérek a Molière-darab-
ból csak az alapmotívumokat és az egyes szerepek kör-
vonalait tartották meg, s egy sajátosan új történetet
szôve groteszk haláltáncot hoztak létre. Mohácsi János
rendezésének jelentôségét nem pusztán a frenetiku-
san komikus és szívszorítóan tragikus jelenetek válta-
kozása, az eredeti ötletek egymásutánja, a játék vizuá-
lis kidolgozása, a nyelvi sziporkák halmaza s az ezúttal
örvendetes ökonómia adja, hanem az a tény is, hogy az
elôadás valamennyi szereplôje méltánylandó alakítást
nyújt. Stenczer Béla minden manírról lemondva adja
a halál elôl menekülô Argant, Lipics Zsolt sziporkázik
az érdekházasságra készülô koravén orvosfi szerepé-
ben, Szabó Vera, Darabont Mikold, Zayzon Zsolt, Pál
András és Kovács Mimi mai fiatalok magatartási mo-
delljeinek számos válfaját dolgozza ki igazán szóra-
koztatóan, Széll Horváth Lajos jelentékennyé teszi a
szórakozott, olvasni nem tudó Halál alakját, Vidá ko -
vics Szláven, Urbán Tibor és Rázga Miklós pontosan
karikírozza a sarlatánok alakváltozatait, míg Herczeg
Adrienn egészen kiemelkedô, sokszínû alakítást nyújt
a szerelméért egyedül áldozatra kész, mélyen bölcs és
gyermekien naiv, mindenki által kihasznált cseléd sze-
repében. Mintha az egész társulat megtáltosodott vol-
na a vendégül hívott alkotóknak köszönhetôen. Ami
szabályt erôsítô kivételként azt is bizonyítja, hogy egy
fecske is csinálhat nyarat – ha valóban képes inspirál-
ni, magával ragadni a többieket. Csakhogy olyan fecs-
ke, mint Mohácsi, alighanem kevés van, s egyre keve-
sebb az olyan direktor is, aki ilyes fecskéket hív szín-
házába. Pedig egyre inkább elkelne néhány fészek…
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