
minden kép végén indulóra, mozgalmi
dalokra emlékeztető hangzású, tartalmú a
finálé. Ezeket a lezárásokat Asher ko-
molyra hangszereli és kimerevíti. Ék
alakban vagy egy sorban a színpad szélén
állnak a szereplők, előrelépnek, egy
ütemre, egy akarattal összezárt öklüket
fejük mellé Lendítve. A kép felidézi a
kort, de van ebben a megoldásban valami,
ami visszamenően minősíti a humoros
epizódokat, az álbonyodalmakat.

A harmadik felvonás utolsó képe fejezi
ki legjobban ezt a rendezői látásmódot. A
csillaghegyi üdülőbe, a csúcsra vidáman,
könnyedén szökellnek fel a dolgozók.
Fiatalok és öregek együtt röplabdáznak,
csónakáznak (nyíltszíni tapsot ki-váltó
mozgásötlettel), kergetőznek. Csak
egyvalaki nem vidám, nem tud könnyedén
feljutni a csúcsra, ez egy biciklijét toló,
micisapkás, kopott ruhájú, a ki-

merültségtől támolygó férfi. O idegen a
vidám, tarka sokaságban. Egy rendőr
sípszavára kiürül a színpad, a biciklistát a
rendőr agyba-főbe veri, a procedúrát egy
bőrkabátos végignézi, majd a rendőr
dolgát elvégezve visszarendeli sípszavával
a többieket, akik ismét boldogan és
önfeledten szórakoznak. Ezután autótül-
kölés, a tömeg szétválik, és középről, há-
tulról méltóságteljesen begördül egy Po-
beda, benne bőrkabátos sofőr és Kocsis
igazgató, aki elhozta a vándorzászlót a
kollektívának. A zászlót magasra emeli,
majd az eléje kétoldalt letérdelő lányok-
nak adja. A zárökép: középen az igazgató
és menyasszonya, Ilonka, előttük a
térdeplő lányok, kezükben a zászlóval,
háttérben az autó, mellette két bőrkabátos
és körben a dolgozók, amint komor arccal
éneklik a finálét - döbbenetes erejű. Ez
messze nem operettfinálé. Erre a
befejezésre nem lehet elandalodni, a
dallamokba felejtkezve feloldódni. Ez
kemény, elgondolkodtató befejezés, mint
ahogy az volt a többi felvonásvég is.

A rendező konzekvensen végigvitte azt
a koncepciót, hogy a befejezésekkel
visszamenőleg gondolkodtat el a felvo-
násokban történtekről, és ellenpontozza a
drámai effektusokkal az operett
könnyedségét, ezzel mintegy összetett, a
mai szemléletünkhöz közelálló értékelését
adja - az adott kereteken belül - a darab
valóságának. Am az operett felépítése,
jelenetezése, jellemei, meseszövése mind-
untalan ellenáll ennek a megközelítés-nek.
Dániel és Klinkó kartársak vetélkedése,
veszekedései Boriskáért, a legjobb
operettkomikus hagyományokra épülő
jelenetek, ezek leráznak mindenfaj-

ta átértelmezést, akárcsak a kocsis Meri és
Ilonka közötti szerelmi szál. S Glauziusz
bácsi híressé vált dala hiába hangzik el
mintegy kiemelve a történetből vörös és
fehér pontfényben, mindenképpen
könnyekre fakasztja a közönséget. A ren-
dező tisztában volt vele, hogy ezek a
jelenetek önálló életet élnek, ezt belekal-
kulálta az előadás hatásrendszerébe. Pél-
dául Glauziusz bácsi dalának ismétlését
is. De a dal hatásához képest erőtlen
megoldás az, ha az ismétléskor Papp
István nem a mellényzsebéből veszi elő
az unokájának a fényképét, hanem a
mappájából húzza Isi az óriásira nagyított
totóját. A néző a jelenetet: során - még ha
a játékstílus kissé idézőjeles, elidegenítő is
- belefelejtkezik a történetbe, és zavartan
veszi tudomásul a lezáráson disszonáns
megoldását. Igyekszik függetleníteni
magát ezektől a lezárásoktól, és szinte
menekül vissza a következő rész
hagyományos rendjébe. S mivel a lezá-
rások csak pillanatok, ha igen erős hatású
pillanaton is, míg a köztes részel: terjen-
gősek, módja is van a nézőnek gyorsan
elfelejteni a „kellemetlen" epizódokat.

El lehet-c tehát idegeníteni az operet-
tet? Összeegyeztethető-e az operett me-
séje és a történelem sötétebb eseményeit
idéző lezárás? Adható-e tragikus felhang
az operettnek? I?léb e a hagyományos
dramaturgiájú darabot néhány önma-
gában Isitűnő megoldással kiegészíteni,
vagy mélyebben kell-e a rnű felépítésébe,
dramaturgiájába beleavatkozni? Egyál-
talán, elvégezhető-e egy ilyen beavatkozás
ebben vagy más operettben, s ha igen,
operett marad-e az operett ezek után is?
Úgy tűnik, ezekre a kérdésekre - minden
részeredmény ellenére
egyetlen produkció alapján nem adható
megnyugtató válasz.

De Asher Tamás előadása továbbgon-
dolásra méltó kísérlet.
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LUX ALFRÉD

A Radnóti Miklós
Színpad arculatáról

Az új évadtól az Irodalmi Színpad vissza-
tér régi-új otthonába, a Nagymező utcá-
ba. S a hazatérés egyben névadó ünnep-
ség is: eddigi profiljuk megtartásával
annak a költőnek a neve fémjelzi további
munkájukat, akinek szelleme eddig is ott
munkált a pódiumműfaj magyarországi
képviselőjében.

Olyan korszak ért tehát véget a Szín-
pad történetében, amely példátlan fel-
adatot jelentett: a nomád életre gondo-
lunk, a vándorlásokra, az albérletekre. De
arra is, hogy közben az Irodalmi Színpad
bizonyított. Talán nem túlzás azt
mondanunk, hogy igazi arculatát sikerült
megformálnia.

Közművelődés

Az Irodalmi Színpad rendkívül jelenté-
keny szerepet töltött és tölt be. Nemcsak a
gazdag és változatos repertoáranyagra
gondolunk, hanem talán még inkább a
Színpad „másodállásaira". A peremkerü-
letekben és vidéken folyó rendszeres
munkára, az Angelika cukrászdában meg-
honosított íróportré-sorozatra és nem
utolsósorban az úgynevezett egyestés
produkciókra, az aktualitások szülte meg-
emlékezésekre, ünnepi műsoroltra. És van
egy területe az Irodalmi - most már Rad-
nóti Miklós - Színpadnak, ahol a pedagó-
giával kart karba öltve dolgozik, s ahol a
közművelés már szinte didaktikai mez-
ben láttatja magát: ez pedig a rendhagyó
irodalomórát., amelyek napjainkban érik
el a százas óraszámot. Jelentőségüket
hangsúlyozza az az amúgy is örvendetes
tény, hogy a Színpad törzsközönsége el-
sősorban a fiatalokból verbuválódik, és
ezek megtartása, az utánpótlás nevelése
összefonódhat az irodalomtanítás segí-
tésével, színesítésével Azzal az iroda-
lomtanítással, amely bizony még ma is
sokszor küzd illusztrációs gondokkal.
Repertoár és műfajok

A Színpad egyik alapcélkitűzése az volt,
hogy megszólaltatója legyen a drámán kí-
vüli irodalomnak. Elsősorban persze a
lírának, hiszen a pódium legjellegzetesebb
műfaja mindig is a költészet volt, de a
hagyománytiszteleten kívül a gondo-



lati-érzelmi feszültség, az előadóművészi
lehetőségek éppúgy gyarapították a vers-
mondás népszerűségét. Mindez érthető is,
hiszen a prózai epika - amennyiben
pódiumra kívánkozik - feltétlenül vala-
miféle dramatizálásra szorul, hacsak nem
egyetlen monológ már eleve is. (Akkor
pedig elmosódhat a különbség - mint
ahogy könnyen el is mosódik - mono-
dráma és „egyszereplős" epika között.)
Maradna tehát a líra, a versmondás mint
egyetlen lehetőség? Korántsem.

Az Irodalmi Színpad eddigi repertoárja
is azt bizonyítja - megtartván a költészet
reprezentatív és mennyiségében is
nyomatékos szerepét -, hogy nem zárkóz-
hat el a drámai műfajok elől. Akár az
epikai művek valamilyen formában történt
dramatizálására gondolunk, akár az
egyfelvonásosok, monodrámák bevoná-
sára. S meg kell hagyni, hogy nemcsak
izgalmas, hanem magas művészi szintű
produkciók is születtek ebből az „újí-
tásból". Elég ha a két év előtti - korona
cukrászdabeli Mária Magdolnára utalunk,
vagy az elmúlt évad két nagy sikerű
produkciójára: Jaan Kross Négy monológ-
jára, illetve Gintzburger A mozdonyára,
amelyben Vass Éva kapott kiváló lehe-
tőséget előadóművészi kvalitásainak bi-
zonyítására. Es ez a vélemény bizonyára
egyezik a Színpad igazgatóságának, to-
vábbá a közönségnek a véleményével is,
mert a két utóbbi mű változatlanul re-
pertoáron marad az új évadban, termé-
szetesen több költői programmal együtt:
Vörösmarty, József Attila, Szabó Lőrinc,
Nagy László estjeivel.

Talán még egy szempont van, ami
külön hangsúllyal indokolná az epikai
művek, valamint az egyfelvonásosok tér-
hódítását a pódiumon. Ez pedig az iro-
dalmi szempont. Úgy kaphatnának helyet
a művek a dobogón, hogy alapvető
koncepciójuk irodalmi maradjon, vagyis
szövegközpontú, s a rendezői színház
egyre általánosabb tendenciája mellett ez
már önmagában véve is újszerű volna.
Nem beszélve arról, hogy a Színpad (noha
nevében ma már nem hordozza az „iro-
dalmi" megkülönböztetést), változatlanul
eredeti feladatát kívánja teljesíteni.

Ide kívánkozik az a gondolat - ha úgy
tetszik: inkább ötlet -, hogy kapjon teret a
Színpad repertoárjában a hangjáték. A már
említett rendezői ambícióknak is megadná
azt a lehetőséget és szabadságot, amely a
többi műfajnál korlátozza őket. Érdekes
kísérletnek lehetnénk tanúi és feltehetően
gazdagodásnak is.

Korántsem műfaji kérdés a magyar

és világirodalom számszerű megoszlása a
Színpad műsortervében, mégis itt a
legcélszerűbb szólnunk róla. Egyfelől
vitathatatlan tény, hogy a Radnóti Mik-lós
Színpadnak a magyar irodalom rep-
rezentánsának kell lennie, különös tekin-
tettel a magyar költészetre, klasszikusra és
kortársira egyaránt. Másrészt azonban van
egy beszűkülési veszély is - kis túlzással
provincializmusnak mondhatnánk -,
amely az irodalom fogalmát azonosítaná a
magyar irodalommal. Oktatásunkban is
fennáll ennek a veszélye, annak ellenére,
hogy a világirodalom nagyjai soha ilyen
létszámban nem szerepeltek a tanterv
lapjain. De létszámot mondtunk és nem
véletlenül: az idő rövidsége meggátolja a
tanulókat, hogy „belső" ismeretséget
kössenek akár a leglényegesebb
alkotókkal is, nem beszélve az illusztráció
esetlegességéről vagy éppen teljes
hiányáról. Ezt a pótlást - ha csak
töredékesen is - a Radnóti Miklós
Színpadnak kellene vállalnia, annál is
inkább, mert terveik között szerepel a
világirodalom arányainak növelése a
műsorpolitikában. Ha máshol nem: a már
említett rendhagyó irodalmi órákon helyet
kell biztosítaniuk egészséges
célkitűzésüknek.

Előadóművészet - előadóművészek
Hogy van-e különbség - és ha van, mi az?
- a színész és az előadóművész között, azt
sokkal inkább a gyakorlat bizonyította
eddig, mint az elmélet. Úgy-szintén
nyitott kérdés, hogy kell-e vagy éppen
szabad-e az előadóművésznek színészi
eszközökkel élnie. És ennek mint-egy
folytatása: eszköztelen legyen-e, illetve
mennyiben legyen az - s ha igen, miért? -
az előadóművészet.

Több évad sikeres és kevésbé sikeres
produkciói alapján - úgy véljük - az
Irodalmi Színpad gyakorlatából is lehet
felelni ezekre a kérdésekre. Nem az
„arany" középutat választjuk, amikor azt
mondjuk, hogy valamennyi kérdésre
igennel és nemmel egyaránt lehet felelni.
Köztudomású, hogy vannak színészek,
akik egyben jó előadóművészek is, és
vannak, akiknek a pódium - valamilyen
oknál fogva - idegenebb a színpadnál.
(Vannak persze kimagasló előadó-
művészek is, akiket színpadon csak el-
vétve vagy egyáltalán nem lehet látni.)

Igen valószínűnek látszik, hogy azok a
kiváló színészek, akiket a pódium elriaszt
vagy nem serkent a színpadon nyújtottal
egyenértékű teljesítményre, alkatuknál
fogva kényszerülnek hátrább

húzódni. Alkaton elsősorban a fokozott
érzékenységet, lámpalázat, a közönség
közelségétől való félelmet értjük. És azt a
mindmáig ható eszköztelenséget, amely
pőrére vetkőzteti a művészt a pódiumon,
és nem engedi, hogy akár egy stilizált
miliőbe belekapaszkodjék. (Más a helyzet
a „megrendezett" és külsőségeiben
színházszerűvé tett összeállításoknál, de
hát ez már az Irodalmi Színpad utolsó
éveinek története.)

És el is érkeztünk az eszköztelenség
problematikájához. Ha ezen a jelmezeket
és a díszletet értjük, akkor a valóság máris
megfelelt: éppúgy hazzátartoznak a
pódiumprodukciókhoz, mint a színházhoz.
De egyben arra is felelt, hogy a mérték
feltétlenül különbözik. A pódium sokkal
inkább ragaszkodik a jelzésszerű
díszlethez, mint a legmodernebb
drámarendezés, és a jelmezek is egyre
inkább az egész produkció összhangját,
semmint a művészi egyéniségek
ábrázolását hivatottak megjeleníteni.
(Gondoljunk csak a Vörösmarty-est jel-
mezeire vagy Heiner Müller Horatiusára,
de említhetném a látszólagos jelmeztelen-
ség kitűnő megoldásait is, hogy csak a
legutóbbi Nagy László-est Meluzsin
Mártát dicsérő megoldására utaljak.)

Sokkal élesebb vitát vált ki általában -
művészek és közönség között egyaránt - a
belső eszköztelenség kérdése. A teat-
ralitásra gondolunk, különösképpen a
mimikának, a gesztusoknak uralkodó sze-
rephez juttatására - illetve ezek elvetésére.
Válaszunk megint látszólagos
kompromisszum bízzuk a művész
egyéniségére és nem utolsósorban arra az
összhangra, amit a produkciónak és a mű-
nek kell alkotnia. Az öncélú teatralitás
éppoly viszolyogtató modorosság, mint az
erőltetett eszköztelenség. Ha a Szín-pad
kiemelkedő egyéni produkciói között
tallózunk, mindkét felfogásra találunk
kiváló példát. A voltaképpeni esz-
köztelenség magas szintű tolmácsolássá
nemesedett Bitskey Tibor Tücsökzene-
előadásában, Bessenyei Ferenc és Pécsi
Ildikó Vörösmarty-interpretációiban,
Darvas Iván és Keres Emil alakításaiban
Jaan Krossnál, de mindenféle teatralitást
mellőző volt Vass Éva kitűnő „színpadi
szerepe" is a Gintzburger-monodrámában.
Ezzel szemben, de nem ezzel ellen-tétben
tette emlékezetessé pódiumszerepeit
Latinovits Zoltán - gondoljunk József
Attila-, Karinthy vagy Vörösmarty-
alakításaira, mindenkor „belülről hozva" a
gesztusokat és többletet adva a műnek.
Vagy gondolhatunk a vitatott
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négyszemközt
s vitatható - de számomra hiteles -
ersmondásra, amelyet Lukács Sándor
rodukált a Nagy László-esten.

Mindezek a kiragadott példák egyszer-
mind szereposztási telitalálatokat is bi-
onyítanak, aminek a jelentősége épp
lyan nagy, akár a színházban. Sem ajó
zínészt, sem a jó előadóművészt nem
ellemzi feltétlenül, hogy mindent egy-
orma szinten képes eljátszani illetve
egszólaltatni. A pódiumon mégiscsak

yakoribbá, sőt uralkodóbbá váló esz-
öztelenség következtében a mű és elő-
dója közötti összhang - vagy netán
isszonancia - hamarabb lelepleződik,
int a színházban. Ezért kell - ha lehet -
ég fokozottabban ügyelni a mű és az

lőadó egyéniségének szinkronjára. S a
adnóti Miklós Színpadnak ezen a téren

obbak a lehetőségei valamennyi szín-
ázunknál, hiszen eredeti programjához
íven az ország minden színészének-elő-
dóművészének otthona kíván lenni.

számunk szerzői:

ERKES ERZSÉBET újságíró, az Új
Tükör rovatvezetője

OGÁCSI ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

CSILLAG VERONIKA egyetemi hallgató

ÖLDES ANNA újságíró, az
irodalomtudományok kandidátusa, a Nők
Lapja rovatvezetője

ÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

OLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

ÖPECZI BÓCZ ISTVÁN a Madách
Színház díszlettervezője

UX ALFRÉD az Országos Pedagógiai
Intézet munkatársa

OLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a
Népszabadság munkatársa

ÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel
munkatársa

ÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

ÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

ZÉKELY GYÖRGY színháztörténész,
a Színházi Intézet megbízott igazgatója

ZILÁDI JÁNOS újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

ARJÁN TAMÁS az ELTE XX. századi
magyar irodalom tanszékének
tanársegéde

RÓNA KATALIN

Nagy Színház
és Kis Színház Szegeden

Beszélgetés Giricz Mátyással

Pontosan négy évvel ezelőtt, 1972 szep-
temberében interjút közölt a SZÍNHÁZ,
melyben Giricz Mátyást, a Szegedi Nem-
zeti Színház újonnan kinevezett igazga-
tóját és Radnóti Tamást, a Városi Tanács
népművelési csoportjának vezetőjét arról
faggatta az interjú készítője: milyen
terveik, elképzeléseik vannak, hogy fel-
számolják végre azt a közönyt, mely né-
hány év óta a szegedi közönség legfőbb
jellemzője, s azt az érdektelenséget,
amellyel ezt a szakma, a kritika figyeli. A

színház és közönsége - e kérdés körül folyt a
beszélgetés. Giricz Mátyás fel-mérte a
helyzetet, és meglehetős pontossággal
körvonalazta terveit. Meg akarta tartani,
illetve vissza akarta szerezni a színház
régi közönségét, tudomásul véve, hogy
ennek a nagy vidéki színháznak
különböző ízlésrétegű publikumot kell
kielégítenie, de nem volt hajlandó le-
mondani a tudat és ízlésvilág fokozatos
átformálásáról. Nem akarta elriasztani
azokat, akik a színháztól egyelőre csak a
könnyebb szórakozást igénylik, ugyan-
akkor fel kívánt nevelni egy olyan új kö-
zönséget, amelynek szórakozást, ki-
kapcsolódást, pihenést-felüdülést jelent a
gondolatgazdag, megrázó mű katarzisa.
Ebben a nem túl könnyű programban
jelentős szerepet szántak a Kamara-
színháznak, melynek 1973 őszére kellett
volna elkészülnie.

A Szegedi Nemzeti Színház problémái-
ra most nem csak azért térünk vissza,
mert 1976 őszén végre valóban megnyí-
lik Szegeden az új, 370 férőhelyes Kis
Színház, hanem mert úgy érezzük: a
színházépítés sok gondja, problémái
mellett, sőt az igazgató ellen indított sze-
mélyeskedő helyi sajtóhadjárat ellenére is
komoly eredményeket ért el az utóbbi
négy évben a színház. Összegezni lehet
az eredményeket és immár komolyan
tervet készíteni a vidéken merőben új
profilú színház működéséhez.

A színházról és a közönségről lesz te-
hát ismét szó. Giricz Mátyás az 1972-es

„program nyilatkozatában" így beszélt:
„Távlati célunk az, hogy a Szegedi Nem-

zeti Színház egyéni arculattal rendelkező
alkotóműhely legyen."

Hogyan látja ennek megvalósulását, mi a
véleménye, az elmúlt négy évad létrehozta-e a
szegedi alkotóműhelyt? Melyek ennek az
egyéni arculatnak a jellemző vonásai? -
Megpróbáltam a magam számára
megfogalmazni, mi is a feladata egy szín-
igazgatónak. Az a meggyőződésem: meg
kell keresni, mit tehetünk azért, hogy
előrevigyük, korszerűbbé, európaibbá
tegyük az adott város közéletét és
színházi életét. Ugyanígy meg kell ke-
resni, hogy az adott társulatban mi az a
mondanivaló, ami körül a legizgalma-
sabb színházat lehet létrehozni, amely
mellé a társulat legtehetségesebb tagjait
fel lehet sorakoztatni, hogy létre-
jöhessen az önkifejezés, az önmegvalósí-
tás legjobb formája. Számomra ez a kor-
szerű színházvezetés titka.
Ennek az elképzelésnek megfelelően

igyekeztem magam köré gyűjteni mun-
katársaimat: elsősorban színészeket, akik-
nek kifejezőeszközeik illenek a színház
ki-alakuló koncepciójához. Némi kis
felületességgel úgy mondanám, hogy
groteszkebb hangvételre, differenciáltabb
stílusra igyekeztem hangolni és nevelni a
kollégákat, s ebben nagy szerepet kaptak
a stúdióelőadások. Ami a tervezői
eszközöket illeti: Szegeden szinte
teljesen megszűnt a helyszínábrázolás.
Célunk, hogy ne színhely, hanem a játék
költői tere teremtődjék meg. Sok, szín-
padon újszerű anyagot alkalmazunk a
színpadképek kialakításánál.
 - Egyéni arculat megvalósítására

törekszünk, de azt nem állíthatom, hogy
meg is valósítottuk. Elsősorban azért,
mert egy több tagozatú színházban leg-
feljebb arcvonásokat lehet teremteni,
arculatot nem. Hiszen maga a többtago-
zatúság is egyfajta arculatot jelent, ami
mindent áthat. Másrészt pedig ugyan mű-
sorpolitikailag, társulatilag és a közönség
szempontjából nagyon elő volt készítve
a fordulat, amelyet a kamaraszín-ház
megnyitása jelentett volna, ám ez eddig
még nem következett be. Ez egy kis
zavart okozott a társulaton belül, de a
társulaton kívül is. Rögtön némi szem-
rehányással hozzá kell tennem, hogy ér-
dekes módon a kritika odafigyelt arra,
hogy mi történik a Szegedi Nemzeti
Színházban az erőfeszítések első idősza-
kában, de egy éve úgyszólván egy sor
meg nem jelent a szegedi színházról a
pesti sajtóban.

Színházi nézők - színházi bérlők


