arcok és maszkok
néhány mozgáseffektus rendezői ötlet
maradt, s jórészt ugyanez az oka annak is,
hogy a költői verseny jelenete laposra,
jelentéktelenre sikerült.
A Pécsi Nemzeti Színház az egyik legfontosabb színházi műhelyünk, az igazgató, Nógrádi Róbert nagyvonalú, koncepciózus vezetése következtében. Gondoljunk a magyar drámák következetes
színpadra segítésére vagy Sík Ferenc
alkotói energiákat felszabadító, fantáziát
megmozgató rendezéseire. Ezekhez csatlakozott most új színházi formavilágával,
világos értelmezésű rendezésével Paál
István Caligulája is.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Színházi holmi

Szilágyi Bea
Tőle tanultam csókolózni. Mármint
színpadon. Miként kell hátrahajtani kissé
a partnernő derekát, hol kell átölelni és
takarni a nézőtér felől a száját. A színház
az élet mása. Ahhoz azonban, hogy életképes legyen valaki ebben a más életben:
mindent újra kell tanulnia. Kisdedként
meg kell tanulnia járni, fölállni, leülni,
Albert Camus: Caligula (Pécsi Nemzeti Színbeszélni, enni, hogy a többit, mindet, föl
ház Kamaraszínháza)
ne kelljen sorolni.
Fordította: Illés Endre. Rendezte: Paál IstSzínészmesterséget tanított. Meg zenés
ván. Díszlet: Najmányi László m. v. Jelmez:
rendezést. Növendékei szemét nem a nagy
Sárvári Katalin m. v.
Szereplők: Holl István, Bókay Mária, ifj. összefüggésekre nyitotta rá. Ő csupán az
Kőmíves Sándor, Szegváry Menyhért, Dá- alapokat rakta le; a civil világ számára
vid Kiss Ferenc, Faludy László, Kovács nevetségesen ható, mégis nélkülözhetetlen
Dénes, Pogány György, N. Szabó Sándor,
apróságokat. Tanítás köz-ben ritkán
Balázsi Gyula, Nagy Éva.
veszítette el humorát. Szükség is volt
humorára olyan alkalmakkor, amikor
színpadra kellett fölmennünk - például Következő számaink tartalmából:
csókolózni tanulni, amiről igazából azt
Földes Anna:
hittük akkoriban, hogy tudunk már, és
A magyar dráma sorsa
remekül begyakoroltuk kapualjakban.
Bea színészek és rendezők évjáratait
Czére Béla:
dajkálta első színpadi lépéseikkor. KezSzabó Magda dramaturgiája
detben az ő lábával léptünk. Az ő karjaival öleltünk. Csak később vált a láb és a
Sziládi János:
kar sajátunkká, lett a mozdulat miénk. Bea
Spanyol Izabella
mozdította
meg
merev
mozdulatlanságunkat, oldotta föl görcseink java
Almás Miklós:
részét. Később játékmesterként tanította
Salemi boszorkányok
tovább hajdani tanítványait az Operettszínházban, lépni, járni, fél térdre ereszTakács István:
kedni, ülni, ölelni, állni és megállni a
Egy megkésett téesz-dráma Egerben
lábukon. (Egy-egy színházi előadás
közepén fölnőtt színészek mozdulatában
Sipos András:
megismerem ma is Szilágyi Bea keze
Az Asztalosinduló próbáin
nyomát, ölelési, leülési stílusát.)
Más színészekben élt és él tovább mesLakatos András:
terségbeli tudása, színészi szakismerete.
Hit és fegyverropogás
Én még láttam színpadon, az Örkény
magyarította Zsugori uram Fruzsinájaként,
Belia Anna:
Komáromba szakadt molière-i kerítőasszonyként. Kolozsvárról érkezett mint
Állapot jelentés
táncosnő, és amikor a Nemzeti Színház az
Operában vendégeskedett a gyorsan
Pályi András:
elvérző Cinka Pannában, ott még táncolt
Egy ember kibújik a bőréből
is. Nem láttam egyik legnagyobb sikerében, az Egerek és emberek könnyűvérű
Koltai Tamás:
farmerlánya szerepében. A Hont-féle
Anatolij Efrosz két rendezése
Madách ideges ritmusú és értelmes színésznője volt. A színház föloszlatása

után levonult a színpadi emelvényről, és
politikai emelvényeken jelent meg mint a
Színházművészeti Szövetség függetlenített főtitkára. Ekkori jelmeze szürke
kasha nadrág, szvetter és fejkendő volt.
Azután a Nemzeti jubileumi ünnepségén,
a kormányprogram után, a nézőtéren
megjelent feszes-fényes, párizsi aranylamé estélyi ruhában, saját anyagából
készült turbánnal. Sokan azt hitték: átalakult. Pedig csak kifordította és láthatóvá tette egyéniségének más színeit is,
azokat, amik addig is érvényesültek
munkájában. Kevés funkcionáriust láttam,
aki ennyire megmaradt volna színésznőnek. És m i n t színészfőiskolai
professzornő, nos, úgy is színésznő maradt. Nem keserű, színpadszomjas, sikerféltő; kicsiny, csacsi, napi hatásokra törő
nappali ripacs: színésznő, aki tudja hivatása társadalmi erejét, örömmel merül bele
a részletek kidolgozásának fáradságos
gyönyörűségébe.
Szilágyi Bea színésznő tudott maradni
évtizedekkel
azután
is,
amikor
személyesen
nem
lépett
többé
nyilvánosság elé, és csupán mozdulatait,
tehetségét, tudását, türelmét, kitartását,
színházszerelmét, életismeretét küldte a
színpadra - tanít-ványaiban.
Tőle tanultam meg a színpadi csókolózás szakmai fortélyait. Kormánykitüntetése és születésnapja alkalmából csókolom a kezét!
Melis György
Szűklátókörűségből, tudatlanságból vagy
lustaságból kettéosztottuk a színházművészetet olyan épületekre, amelyekben
beszélnek és olyanokra, amelyekben
énekelnek. Így azután az opera rendszerint kiesik a színházművészeti vizsgálódások látóköréből. Holott... !
Székely Mihály egyike volt kora legjobb
magyar színészeinek. Jellemábrázoló
művészete egybevetendő lett volna Tímár
József
hasonló
fényekkel
ékes
színészetével. Életsóvár O c h s bárója, ez
a szecessziósan fülledt Falstaff, sganarelli
Leporellója a Don Juanban, Pomádé király
burleszkája vagy prosperói Sarastrója a
sokarcú emberi bölcsesség játékos csodái
voltak.
Réti József nélkül sem volna teljes a
magyar színészet története. A nagy tenorista egyben nagy színész is volt. A
szegedi Honegger-oratóriumban prózistákkal került egyazon színpadra : szövegmondásának szépsége, világos plaszticitása
és drámai ereje kérdésessé tette, ki is
valójában a színész a térszínpadon.

S végül: Melis Györgynek tragikus és
komikus szerepszakmákban egyaránt
közismert bőséges komédiás képessége.
Néhány éve éppen ő - egy baritonista! nyerte el a szép magyar kiejtésért kijáró
Kazinczy-díjat. Meglepő volna? De hiszen
Székely, Réti és Melis színészetében a
kiejtett (kiénekelt) szavak tisztasága és a
jellemformálás tisztasága abból a magas
tudásból táplálkozik, hogy az énekes
jellemábrázoló, cselekvő drámai személy is.
Nemcsak szép hangokat énekel, hanem
összetett művészi hatásra is törekszik.
Hármójuk ezen tudása természetesen csak-is
a legnagyobbak sajátja. (Hogy miért

természetesen? Mert nem csupán a színház felejti el az operát, de az opera is
szeret megfeledkezni zenétlen testvéréről, a prózai színházról.)
Melis Gianni Schicchije (Szinetár Miklós rendezésében) akként volt hatalmas
énekesi teljesítmény, hogy színészi élményt is adott. (Ha nem volna hajlékony
és kifejező énekhangja, akkor is a legjelentősebb színészeink között kellene őt
számon tartanunk.) Mindig van benne
valami áradó ripacs: a szónak most nem
rosszalló, hanem bájosan önfeledt komédiási értelmében. Melis Don Juanja - nem
a mostani rendezésben, hanem az

Melis György a Légy jó mindhalálig Pósalaky-szerepében (MTI fotó - Keleti Éva felvétele)

eggyel korábbi felújításban - a színészi
jellemformálás tökélye volt. (El is irigyelte a budapesti operától Felsenstein
professzor.) Schicchiként a realista színjátszás egyik mesterművét hozta létre.
Nyakas bizalmatlansággal, belső feszültségekkel lép be a gazdag halott szobájába
az örökségéhes rokonok invitálására. Gőg
és megalázottság okozta félsz jelenik meg
finoman hangsúlyozott paraszti alakjában.
Tekintetében tetten érhető a pillanat,
amikor megfogan csalafinta ötlete.
Innentől kezdve több húron és több síkon
játssza el a haszonra leső szélhámoskodást, egy játékos ember szellemi
fölényét, a találékonysága feletti büszkeségérzetet, a komédiázás örömét, a rangban fölötte - észben alatta - állók iránti
egészséges bosszút.
Puccininek ezt az erkölcsi értékeket
fölforgató, erkölcsösen frivol egyfelvonásosát, ezt a talányos remeket Melis
legvégül prózával zárja le: amikor a librettó szerint visszakapcsolja az epilógussal
a történetet az Isteni színjátékhoz, dantei
eredetéhez. Miközben azonban elmondja
diadalma
után
a
zárómondatokat:
valamelyes bölcs megfáradás jelenik meg
mosolyában. Vesztes győzelem ez érzékelteti. Mert miközben legyőzte az
emberi vakságot, a kapzsiságot, az eltorzult emberséget: Schicchi (vagy Melis?)
illúziótlan bölcsessége ismét érzékeny
sérülést szenvedett. Az emberek rosszabbak, mint hitte. Melis keserű mosolyában
mintha az jelenne meg: szívesebben veszített volna, ha ellenkezőjéről bizonyosodhatik meg.
Személyes művészi közlendőről, központi mondanivalóról, színészi témáról,
emberi tapasztalatról lehet mégis itt szó. A
Légy jó mindhaláligban bizonyosodhatunk
meg erről, amikor Pósalaky úr alakításában - más jellegű szerep, más minőségű anyag, más hangulat, más kor, alkat,
vérmérséklet, terjedelem, alkotói kedv
ellenére - is a Schicchi-vég csendül meg.
Pósalaky úr megformálásának játékhagyománya van. Talán Kiss Ferenc
filmalakítása sugárzott rá a figurára, úgy
szokás megeleveníteni, hogy egy busafejű, konok természetű magyar úr trónol
sötét szobája mélyén, maga a félelmet
gerjesztő felnőtti hatalmasság. Egy debreceni bálvány. Vak fejedelem.
Melis Pósalakyja ültében is nyúlánkabb,
arisztokratikusabb. Nem származási, a
szellemi arisztokráciához tartozó. Némileg
a díszlet könyvtárszobaszerűsége is
megsegíti ebben, de csak némileg,

az alakítás fanyar magatartást sugároz.
Melis talán az első színész magyar színpadon, aki Nyilas Mihály fölolvasását nem
csak hallgatja, hanem meghalja, mi-féle
hírekkel traktálja őt a kisfiú révén az
újság. Csöndes véleménye van ennek a
vak embernek a kint zajló világról.
Csöndes és határozott. Undorodik a
kinttől. Az egymást tapodó tolakodóktól, a
tülekedőktől,
a
hamis
öntudattól
pöffeszkedőktől. Utálja a városi tisztségviselőket. Utálja hamis bombasztjaikat.
Utálja országlásukat. Mintha az a Pósalaky nem is volna vak, nem is volna székéhez láncolt beteg, az a kockás pléd is
olyan könnyedén a lábára vetett, csupán
lepel, ürügy: itt egy társadalmi elmenekültet látunk, aki otthagyta a kinti úri
Magyarországot, hogy visszahúzódva,
könyvtára barlangjában várjon ki egy
tisztességesebb napfölkeltét. Ennek a
Pósalakynak a lutrinyeremény nem a rigolyás öregúr jelleméhez tartozó szokás,
nem polgári meggazdagodni vágyás. Ha
nyerne : megszabadulhatna. Megváltását
jelentené a pénz. Kiszabadulhatna a
szobájába láthatatlanul - még napi-lapok
hasábjain is - becsurranó ocsmányságtól.
Melis Pósalakyja számára a lutrinyeremény álom. Tragikus álom. Az
egyetlen megváltó lehetőség.
Walter Felsenstein

Bécsben született. 1901. május 3o-án. Ott
tanult is. Mégsem osztrákként, ha-nem
berlini németként lett világhírű, s mi több
ennél:
korszakos
jelentőségű
az
operarendezés történetében a most meghalt Walter Felsenstein. Operarendező
volt, de egyben korunk egyik legnagyobb
színházművésze. Miközben a jelenkori
színház
mindinkább
közelít
az
átkomponált operaiság felé: Felsenstein
hatására az operarendezés a prózai színház felé fordult.
Kiragadta az operát öntelt koloratúrénekesnők párnás kezéből. Kérdésessé
tette a rivaldánál lecövekelő, a karmesterről szemét le nem vevő kövér tenoristák
bábszerű előadásmódját. Leszámolt azzal,
hogy az opera nem egyéb „jelmezes
hangversenynél". Visszaadta a színháznak,
ami a színházé, miközben megőrizte a
zenének mindazt, ami neki jár:
visszaszolgáltatta drámaiságát, kiemelve
díszítések és csinosságok közül. Világossá
tette: nem kecses hangokat akartak a
zeneszerzők sorba szedni, ha-nem drámai
hatást kívántak elérni.
1923-ban a lübecki színháznál kezdte
pályáját színészként és rendezőként. A

következő évtized elején a kölni operaház főrendezője, színpadra viszi a Parsifalt, a Rienzit, a Rigolettót, a Trubadúrt, a
Carment és hagyományos összezártságban
a Parasztbecsületet és a Bajaggókat. 193436 között a majna-frankfurti operánál
dolgozik. Legnagyobb itteni sikere a
Denevér megrendezése. A fasizmus elől
Svájcba megy. Zürichben elkészíti a
Salomét. Majd a harmincas évek végén a
berlini Schiller Theater főrendezője, de
ekkor is foglalkoztatja a zene: filmre viszi
Beethoven „szabadító operáját", a Fideliót.
A háború után előbb a bécsi Burg Szín-

ház ideiglenes helyiségében működik:
nevezetes rendezése Ibsen John Gabriel
Borkmanja.

1947-ben a felszabadult Berlinben kinevezik az általa alapított Komische Oper
igazgatójává. A Komische Oper a berlini
Vígopera - nevében hordja program-ját:
szándékosan idézi cégérén a párizsi Opéra
Comique nevét, a dagályos Grand Opéra
ellenzéki intézményét. 1947. december
23-án színházalapító előadással, Strauss
Denevérjével nyit a zenés színház, de első
szenzációját csak 1949-ben (január 4.) éri
el, a Carmen realista megközelítésével.
„Olvastam Mérimée novelláját,

Felsenstein Háry János-rendezése. Jana Smitkowa (Örzse) és Siegfried Vogel (Háry)

fórum
SZŰCS MIKLÓS

Színházaink műszaki
állapota

Sokat vitatkozunk mostanában színházművészetünk helyzetéről, művészi színvonaláról, nemzetközi rangjáról, konstrukciójáról, de kevesebb szó esik egy igen
fontos, véleményem szerint alap-vető
dologról: a feltételekről, színházaink
műszaki állapotáról, felszereltségéről, az
üzemeltetés gondjairól.
I.

Színházépületeink zöme a századforduló
táján épült. Legtöbbjük ma már nem felel
meg a korszerű színház követelményeinek. Szinte hihetetlen, de hazánkban 1911 óta nem épült új színházépület.
A felszabadulás előtt a színházak korszerűsítése, jelentősebb felújítása az egyébként sem gazdaságos üzemeltetés miatt
minimális volt. A II. világháború alatt a
legtöbb színház megrongálódott. A felszabadulás, illetve az államosítás után
megindult a helyreállítási munka, renoválták a régi épületeket, kijavították a
háború pusztításainak nyomait, de az ország teherbíró képessége nem tette lehe-

és csodálkoztam rajta, hogy olyan Carment találtam benne, aki egészen más,
mint az operai Carmen. . . A szerepet
Párizsban elsőnek Célestine Galli-Marié
alakította. . . akinek már puszta megjelenése is... nagyon közel állt Mériméenek az
alakról alkotott elképzeléséhez: kecses,
szeszélyes, szilajul ártatlan fiatal lány. De
Bécstől Milánóig ezt a szerepet vagy alt
énekli, vagy a primadonna... aki azonban a
partitúrát átvizsgálja, meg-állapíthatja,
hogy az egyetlen mélyen fekvő szám a
kártyaária, és ez előtt négy p áll, továbbá a
»presque parlé«, majd-nem beszélve
megjelölés. Bizet tehát éppenséggel meg
akarta akadályozni, hogy énekeljék. . ."
Újrafordítják Otto Klempererrel a librettót.
Drámai elő-adást csinálnak a Carmenből
„kulináris opera" helyett, hogy Brecht
megbélyegző terminusát alkalmazzuk.
Offenbach az egyik kedvelt szerző a
Komische Operben: Párizsi élet (1951),
Hoffmann meséi (1958), Kékszakáll (1963).
És a másik okos szerelem: Mozart zene34

tővé - néhány színház kivételével - a nagyobb szabású, vagy teljes rekonstrukciós
munkákat. Elsődleges feladat a legszükségesebb, legsürgősebb hibák kijavítása volt, hogy mielőbb megkezdődhessen a színházakban a művészi munka.
A helyreállított régi színházak rekonstrukciója során általában csak a nézőtereket és a közönségforgalmi részeket
korszerűsítették. A színpadtechnikai részek, berendezések fejlesztése, korszerűsítése, jóval kisebb mértékű volt. Az
utóbbi évek nagyobb anyagi ráfordításai
ellenére színházaink műszaki állapota,
technikai felszereltsége sajnos még mindig nem éri el a kívánt szintet. Több épület statikailag bizonytalan, épületszerkezete, elrendezése, elektromos hálózata,
színpadtechnikai
berendezése
tűz-és
balesetveszélyes. A korszerű színházi
kultúrához pedig nemcsak tehetséges
művészekre, új magyar drámákra, hanem
korszerű technikai színvonalra is szükség
van.
A színház - a társadalmi mondanivaló, a
művészi teljesítmény elsődlegessége
mellett - mindig szoros kapcsolatban állt
kora tudományos technikai fejlettségével,
sőt annak egyik megjelenési formája volt.
Ezt bizonyítja az épületformák változása
az ókortól napjainkig, a színpad-technikai
berendezések vagy a világítás-

technikai eszközök fejlődése a természetes világítástól, a gyertyán, a gázvilágításon át az elektromos világításig. A
tudomány és a technika rohamos fejlődése az elmúlt évek során óriási méreteket öltött és nagyszerű eredményeket
hozott. Mindezekből színházaiknál sajnos
nagyon kevés látható, található meg. Elég
itt csak az elektrotechnika, a hangtechnika eredményeire vagy a klimatikus
berendezések fejlődésére gondolni. De
tekintsük át - a teljesség igénye nélkül színházaink üzemeltetésének legégetőbb
gondjait.
3.
Színházaink évi tizenkétezer előadáson
csaknem hatmillió látogatót fogadnak. A
nézők közérzetét, szórakozását, az
előadások befogadását jelentősen befolyásolja a környezet. A jó látási és hallási
viszonyok, kényelmes ülések a kulturált
szórakozás alapkövetelményeihez tartoznak. Színházaink egy részében rossz a
nézőtér és a közönségforgalmi helyiségek
fűtése és szellőztetése, kicsi az előtér,
rövid a ruhatári kiadópult, szűk a büfé, az
előcsarnok, kevés a mellékhelyiség.
Színházépületeink légkondicionálásával
lehetőség nyílna a szezon meghosszabbítására, a meleg nyári időszakban történő üzemeltetésre is, és egyúttal a jelenlegi nyár eleji és végi nézőszámcsökkenés is megszüntethető lenne.

drámái. Figaró házassága (1950), Varázsfuvola (1954), Don Giovanni (1966: Melis
Györggyel a címszerepben és Rudolf
Asmusszal Leporellóként).
A művek előadásának hagyományait
kiszorítja Felsenstein előadásában maga a
mű. A hagyomány és a „stílus" helyére az
élet elevensége áradt be Felsenstein
színpadára. A Varázsfuvola-rendezés közben megfejti a partitúra rejtélyét. „Elhatároztam, hogy többé nem hiszek el
semmit, ami a könyvekben áll, többé semmit sem fogadok el vakon, ami elképzelésemben gyökeret vert; elhatároztam,
hogy minden alkalommal teljesen újonnan
kezdek hozzá, hogy úgy értsem meg a
szöveget és a zenét, mintha még soha-sem
játszották volna, és senkinek sem lett
volna róla »felfogása«. Ezt úgy nevezem,
hogy »szó szerint venni«. Mégpedig
elsősorban a zene az, amit szó szerint kell
venni."
Ez Felsenstein krédója. Mindent újraolvasni. Mindent aggályosan megvizsgálni. Szembesíteni a művet a valósággal.

Híres-nevezetes rendezései: Smetana
rossz konvencióktól letisztított A z eladott
menyasszonya, Janacektől A kis rókácska;
az 1959-es Othello, Paisiello A sevillai
borbély (1960), ugyanebben az évben a
Traviata, Britten Szentivánéjiálomja (1961).
1952-es Verdi-Falstaffja - amit tíz évvel
korábban már megrendezett Aachenben is
- teljes pompájában mutatja föl realista
operarendezési elveit a gyakorlatban.
(Budapesten is hatalmas sikert arat
vendégszereplésükön a shakespeare-izált
Verdi-mű.)
Utolsó rendezései közé tartozik a
Hegedűs a háztetőn magasan a mű értékei
fölé emelkedő, kivételes szépségekben
ragyogó színrevitele, és az 1974-ben
elkészült Háry János, a szorító körülményekből való magunkat kimesélés költői
megvalósítása, ahol a képzelgés és a valóság finom szembeállítása adja a mű drámai erejét.
Walter Felsenstein halálával a század
egyik legnagyobb színházi mesterét veszítette el az egyetemes emberi kultúra.
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