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... tükröt tartson mintegy
a természetnek

Feszültségekkel terhelten, olykor
kisebb botrányokkal indult a színházi
évad a Szigligetiben. Színész szerep-
visszaadása, rendező távozása a bemu-
tató előtti munkából egyaránt nehezí-
tette a kezdeteket. Az író-direktor,
Schwajda György távozása, s a staféta-
bot átadása a másik író-direktor Spiró
Györgynek nem volt egészen harmoni-
kus. Csak egyetérthetünk Spiró
György azon kijelentésével, hogy a
színháznak jót tesz a botrány, hiszen az
évad végül is nem roppant meg, sőt
előlegezetten megkockáztatható az a
kijelentés, hogy a vezetőváltás több
tekintetben nem volt eredménytelen.
Spiró sajátos arculatú színházteremtő
szándékának jegyei már most, az évad
végéről visszatekintve pregnánsan lát-
hatók, kitapinthatóvá vált színház-
i koncepciója. Bár nem maradéktala-
nul, ami megbocsátható is e rövid idő-
szakban - hiszen egy színház törekvé-
sei több évad után értelmezhetők csak
kellő tárgyilagossággal - színházte-
remtő, megújító igényessége elvitatha-
tatlan.

A kezdet nehézségei Spiró György
művészi tartásának, személyisége
erősségének következtében ezért ter-
mészetesek. A társulat meg kellett fe-
leljen az új igazgató elképzeléseinek,
és az új elvárásoknak való megfelelés
semmikor nem történik mindenki szá-
mára maradéktalan kielégüléssel. Vé-
gül is megteremtődött a munkához
szükséges egyensúly, jelentős eredmé-
nyek is megszülettek. A társulat azon
tagjai, akik Spiró színházát felvállalva
maradtak, megítélésünk szerint na-
gyobb csalódottságtól mentesen tekint-
hetnek vissza az évadra, szakmai elis-
merésük és a közönség elfogadásának
egységében.

Termékeny évad volt, hiszen kilenc
hónap alatt tíz darab bemutatására ke-
rült sor, igen változatos repertoárból,
sokszínűén. Öt klasszikus, világ-
irodalmi szinten is elismert szerző és öt

magyar - így oszlik meg a választott
darabok aránya. Figyelemre méltó me-
részségnek is mondhatnánk, hiszen a
magyar szerzőkből négy mai magyar
szerző darabja. A drámairodalom vi-
lágklasszikusai közül három huszadik
századi, kettő már századok óta klasz-
szikus.

Sámuel Beckett 1953-ban bemuta-
tott Godot-ra várva című drámája
könyvtárnyi irodalmat betöltő elemzé-
sei mögött mindenkor kihívás egy szín-
ház műsortervében. A várakozás cse-
lekvésképtelenségében vergődő két
clown, Estragon és Vladimír már-már
archetipikussá mélyült alakjai kollek-
tív tudatunknak. A kiúttalanság re-
ménytelenségében is felcsillanó válto-
zás lehetősége mindannyiunkban ben-
ne él. Beckett minden korban megújuló
értelmezést követelő példázata filozo-
fikusságának mélységével, minden-
napjainkra tükröződésével fontos vá-
lasztás a színház életében.

Az amerikai Tennessee Williams
megkapó szépségű, szomorú-lírai da-
rabja, az 1944-ben bemutatott, később
a Brodway-n is nagy sikert aratott
Üvegfigurák szintén klasszikus alko-
tás. A figurák rebbenő vergődései, zár-
kózottságuk törékenységgel megter-
helt magánya, a kiszolgáltatottság és az
emberi lélek szenvedésének pontos, lé-
lektanilag hiteles rajza Williams e ko-
rai darabja, melyben már benne rejlik
egész későbbi életpályája. Értsük meg,
és kerüljünk közel az elesettekhez, su-
gallja a dráma.

Bertolt Brecht A házitatító-ja intel-
lektuális igénnyel megírt példázat Ja-
cob Michael Reinhold Lenz művéből
merítve arról, hogy a mindenkori értel-
miségi lét erkölcsi lehetőségei hogyan
torzulnak. Miképpen válhat terméket-
lenné annak a rétegnek az életformája,
mely társadalmi helyzeténél fogva a
környezetéhez kötődő személyiségek
épülésére, nevelésére hivatott.

A IV. Henrik szerzője a világ-

irodalom egyik, a drámában minden-
képpen legnagyobb költője, William
Shakespeare. A szerző nagy történelmi
sorozatába illeszkedő királydrámája a
Tudor-monarchia kialakulásának törté-
nete, tízfelvonásos monumentális alko-
tás. Panorámája a XIV-XV. századi
Anglia történelmét végigkísérve egya-
ránt bemutatja a marginális alvilág és
az uralkodó ház hatalmi harcát, életét.
A darab fő témája a hatalomváltás
működésének mechanizmusa, az érték-
vesztések és új értékek megszületésé-
nek kegyetlen folyamata.

A bemutatott másik nagy klasszikus
dráma Moliére Tartuffe című darabja,
a jámborság képmutató mivoltáról, a
hamis ideák iránti vak rajongásról, a
bűnről, tisztességről és az erényről. Az
ideologikus eszmék és a valóság konf-
liktusa, a látszat és a valóság egymás-
nak ellentmondó feszültsége e polgári
vígjáték témája. Az 1664-ben bemuta-
tott darab megjelenésekor sikere mel-
lett zajos felháborodást is keltett a
Napkirály udvari környezetében, egé-
szen az akkori betiltásig. Azóta minden
kor megtalálja aktuális értelmezhetősé-
gét, bemutatása ma is jelentős színházi
eseménynek számít a világ színpadain.

Pozsgai Zsolt Szeretlek cirkusz cí-
mű színműve az első világháború kör-
nyezetébe ágyazott írásmű. A Molnár
Ferenc dramaturgiájából merítő szín-
darab a Hergotü-cirkuszcsalád törté-
netén keresztül valóban megtörtént
eseményt dolgoz fel. Tragikus hangvé-
telében az emberi kiállás, a feláldozás
és a szeretet elárulásának témáját hor-
dozza. A darabban a cirkusz mint szín-
hely szimbolikussá válik, minden szak-
maiság jelképévé. A cirkusz kiélezett
helyszín, az itt történő tévedések élet-
re-halálra szólnak, mint a mindenna-
pokban, vagy még annál is keményeb-
ben. Pozsgai számára cirkusz a világ.

Egy másik, de szintén cirkuszi világ
Lázár Ervin gyerekeknek írt színjátéka.
Műfaját tekintve mesejáték A kisfiú



meg az oroszlánok. Ez is épp oly ke-
gyetlen cirkusz, mint Pozsgai Zsolt
cirkusza, csak nyelve egészen más, a
legfiatalabb közönségrétegnek szól. A
mellőzöttség konfliktusai, valamint a
közös összefogással újra megtalálható
siker áll Lázár Ervin darabjának kö-
zéppontjában.

Egy mai szerzőpáros Fábri Péter író
és Gallai Péter zeneszerző' közös mun-
kája, a Rinaldo Rinaldini, tulajdonkép-
pen a regény alakjában is megjelent
közismert történet - ezúttal színpadi
feldolgozása. A deviáns, társadalmi
normatörő rablóvczér története a szer-
zőpáros jóvoltából furcsa csavart kap,
és nem lesz a társadalmi be nem illesz-
kedés kritikája, mi több tettei beépülé-
sét és felmagasztalását segítik elő. Ri-
naldo Rinaldini ebben a történetben
szinte már Hérosszá válik, mivel csele-
kedetei majd hogy nem alul maradnak
környezetének tetteihez képest.

A másik zenés darab a színház re-
pertoárjában Gábor Andor komédiája,
a Dollárpapa. Gábor Andor a század
első évtizedében ugyan az egyik leg-
többet foglalkoztatott, legnépszerűbb
színpadi szerző, aki olykor évente több
színpadi mű szövegkönyvét is jegyez-
te, sanzonok, kabaréjelenetek írója, fá-
radhatatlan munkatempóval dolgozó
színpadi szerző. Alkotótársa a Csárdás-
királynőnek, valamint a Mágnás Mis-
kának. A szélhámosság természetrajzát
körülíró, 1917-ben nagy sikerrel bemu-
tatott, később megfilmesített Dollárpa-
pa témáját tekintve ugyan éppen aktuá-
lis, de eléggé megkopott és erőtlen
darabnak tűnik. Az első rész lassan
csordogáló cselekményvezetésén a da-
rab második részének pergőbb ritmusa,
tempósabb cselekménye sem segít.

Sajnálatosan sikerületlen debütálás
Spiró György Önkormányzati kabaré-
ja. A szövegkönyv nem lép túl a vázla-
tos szinopszis szintjén. Az írásműnek
nincs tétje, igazán nem jön létre a
drámai szituáció, a viszonyrendszerek
érdektelenek, a napi publicisztika
szintjén maradva kínos lassúsággal
csordogáló jelenetek füzérét kapjuk.
Politikai aktualitása ugyan a város éle-
tének konkrétságához köti, ugyanak-
kor ez a publicisztikus gondolatiság
éppen napjaink színházi irányvonalára

nem jellemző. Annál is inkább problé-
más az ezúttal szerző-rendező direktor
bemutatkozása, mert Spiró György az
elmúlt években több jelentős darabbal
lepte meg a színházakat. A néhány
újságírói oldalra elegendő anyag szín-
padi művé való szétterítése erőltetett
tábortűzi műsorokra emlékeztető szó-
vicceivel fáradtnak tűnik, és messze
távol marad a szerző megszokott igé-
nyességétől.

A Godot-ra várva játékmestere, ren-
dezője, Tompa Gábor, nem a tőle meg-
szokott értelmezési pontossággal állí-
totta színre a művet. Szabatos, preg-
nánsan eltalált zene vezeti be az előa-
dást, amelyik a Beckett világához kö-
zel álló, a távolkeleti színház színpada-
inak tisztaságát hordozó térben jelenik
meg. Az előadás azonban lebeg a bo-
hóctréfákra épített helyzetek és a filo-
zofikus elmélyültség közölt. Egyik is,
másik is, és így valójában igazán egyik
sem. Sok játékötlettel dolgozik az előa-
dásban az Estragont játszó Mucsi Zol-
tán, valamint a Vladimirt játszó Mé-
száros István. Megrendítő Győry Emil
Lucky szerepében, de félresikerült le-
osztás Kátay Endre Pozzója. Tompa
Gábor kétségkívül eredeti ötlete, hogy
Godot a kisfiúval egy televízión át
üzen, azonban a játéktér elrendezésé-
ben, az üres térben, túlságosan is hang-
súlyozottá váló televíziókészülék je-
lenlétével megtöri a semleges teret,
másrészt didaktikusnak tűnik. A fiú
szerepét Mucsi Gergely alakítja. Több-
ször nem megoldott a tér használata
sem. Beckett kozmikussá növelt teré-
ből nem lehet kilépni, ez néhányszor
megtörténik az előadásban, ami na-
gyon zavaró. Gondolatilag a rendezői
igényesség jelen van, de a Tompa Gá-
bortól megszokott mívesség ezúttal el-
maradt.

Hegedűs D. Géza rendezte Fábri
Péter-Gallai Péter zenés komédiáját, a
Rinaldo Rinaldinit. A bevezetőben em-
lített gondok miatt a rendező az előadá-
sok egy részében a címszereplő szere-
pét is át kellett vegye. A sorozat későb-
bi előadásaiban megosztva játszották
Funtek Frigyessel. A trükk-effekteket
is felvonultató zenés komédia naiv vi-
lága egységes játékmodorban, zenei
hangzásban és a díszlet-, jelmezterve-
ző Csík György jóvoltából a rendező
felfogásmódjához igazodó látványvi-

lágban jelent meg. Nem különös
igénnyel megírt alapanyag pontos és
szakmailag jól megoldott színrevitelét
láttuk. Maradéktalanabb lenne azon-
ban biztató véleményünk, ha a szerzők
megmaradtak volna a történet egysé-
gességénél, és nem emelték volna be
Kőműves Kelemenné motívumát a tör-
ténetbe, így ez szájbarágóssá tette a
mondanivalót, másrészt a szükségesnél
jobban aktualizálta a történetet. Az elő-
adásban kiemelkedő teljesítményt
nyújt a Pittorini festőt alakító Szerémi
Zoltán. Magánszáma gondosan felépí-
tett, ízléssel kezelt ripacskodásai illesz-
kednek az előadás szellemiségének
egészéhez.

A Hergotti-cirkuszcsalád történetét
megíró Pozsgai Zsolt darabját Molnár
György rendezte. Szintén nem mara-
déktalan művészi etikával. A rendező
ugyanis bemutatóközeiben magára
hagyta a társulatot, és tudomásunk sze-
rint munkáját végül is az igazgató,
Spiró György fejezte be. A gondolati
igényességgel megírt bulvár darab
pontos rendezői kibontását látjuk. A
díszlet-, jelmeztervező Dévényi Rita
az előadás, illetve a darab világához
hű, a forgószínpad felhasználásával
célszerű látványvilágot tervezett. Pon-
tos együttesjátékot látunk, a női szere-
pekben remekel Bajcsay Mária, Bíró
Krisztina és Moldvai-Kiss Andrea.
Váry Károly a Wacklert alakító karak-
terszerepében pontosan kidolgozott
gesztusokat használ, meggyőző és erő-
teljes epizódalakítást nyújt. Talán leg-
kevésbé a Stefi szerepében fellépő
Gazsó György cirkusztulajdonos-csa-
ládfő alakítása sikerült. Nincs kellő
árnyaltsággal kidolgozva jelenléte, és
ezáltal színpadi hatásában kissé kívül
marad az együttesen.

A második cirkusztéma a gyereke-
ké, Lázár Ervin meg a színház drama-
turgiájának jóvoltából. Gyerekdarabot
rendezni, játszani mindenkor kihívás,
mert a gyerek a jövő felnőtt előadásai-
nak nézőközönsége. Ezért nagyon fon-
tos, hogy igényes, ízlést nevelő előadá-
sok, jól megírt darabok kerüljenek elé.
A kisfiú meg az oroszlánok jó darab, és
Tasnádi Márton vendégrendezése nem
marad alul a darab minőségén. A gye-
rekek részévé válnak az előadásnak, a
nézőteret is felhasználó rendezés elő-
segíti a minél hatásosabb megjeleni-
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test, fokozza a játékba való bevontság-
érzetünket. Nagyon jó alakítást nyújt
Sebestyén Éva az idősödő oroszlán,
Szilvia szerepében. Mucsi Zoltán go-
noszkodó, de végül is bűnhődő
cirkuszigazgatója érzékelhetően, a szí-
nész számára is kedves feladat. A „cir-
kusz-számok" hangulatosak, a rendező
és a művésztársak együttmunkálkodá-
sának köszönhetően az előadás időtar-
tamára valóban elhisszük, hogy az Al-
tamero cirkusz világszám.

Shakespeare két estét betöltő, de a
színház által, erősen húzott változatban
játszott, egy hosszú estére nyúló IV.
Henrik című királydrámáját Csiszár
Imre rendező jegyzi. A színpadravitel
előkészítésében nyilvánvalóan nem kis
feladat hárult Szeredás András drama-
turgra sem, aki pontosan értelmező hú-
zásaival nem csorbította a darab mon-
dandóját, és a teljes darab ismeretében
sincs hiányérzetünk a bemutatót illető-
en. Csiszár a hatalomváltás termé-
szetrajzát bontja ki a darab szövetéből.
Aktualizál, de nem lép túl az elfogad-
ható határon, így előadása nem válik
publicisztikussá, megmarad a kellő ál-
talánosítás mellett. A IV. Henriket mai
ruhákban játszák, teljesen üres, a jele-
nelekhez szükséges, változásokban át-
bútorozott játéktérben. Különböző szí-
nű háttérfüggönyök segítik az értelme-
zést, a díszlet is Csiszár Imre munkája.
Karakteres jelmezeket tervezett Sza-
kács Györgyi. A lecsupaszított színpa-
don a csoportalakzatok és az egyéni
gesztusok válnak nagyon fontossá, és
ami emellett központivá válik, a szö-
veg. Shakespeare színpadi költőisége
megnyílik, uralkodóvá válik ebben az
üres térben. Ennek a formaelemnek a
felfedezése és a szó ennyire hangsú-
lyozott felvállalása a rendezés erénye.
Jó, hogy Csiszár Imre merte ezt a
bátorságot, bízott a shakespeare-i szö-
veg erejében, és erőteljes, intellektuális
színházat hozott létre.

Fodor Tamás Tartuffe rendezése
pontos dolgozat. Egységes színészi já-
tékstílusban jeleníti meg Moliere da-
rabját. Használható teret tervezett Sze-
gő György. Frappáns ötlet az előadás
végén megjelenő, ajándékcsomagba
rejlett felhúzósbaba Napkirály. Az elő-
adás láthatóan jutalomjáték az Orgont
alakító Koltai Róbertnek. Koltai évek
alatt kidolgozott magának egy játék-

modort, és ennek dimenzióit járja kör-
be alakításaiban. Itt is ezt teszi, amitől
illeszkedik ugyan az együttes egészé-
be, de sajnálatosan nem lépi át saját
határait. Orgon alakítása így más sze-
repei reinkarnációjának tűnik. Pontos
alakítása ellenére nem tud alkotó mó-
don túllépni saját jól bevált és minden-
kor sikeres modorosságán. Ami nem
bántó ugyan, de lassan ráfagy tehetsé-
gére. A címszerepet alakító Mucsi Zol-
tán most nem találja igazán helyét Tar-
tuffe bőrében. Azokban a feladatokban
jobb inkább, ahol személyisége fonto-
sabb, mint szerepet alakítani egy szín-
házi stílusiskolában. így most a vártnál
erőtlenebb. Moldvai-Kiss Andrea és
Szőllősi Zoltán ifjú, és nehezen, de
végül is révbe jutó szerelmespárja sok-
sok bájjal van jelen. Lehet izgulni ér-
tük. Spolarics Andrea társalkodónője
egyre érettebb színésznői állomás.

A Dollárpapál Horváth Péter ven-
dégrendező rendezte. Csík György iro-
nikus díszletében egy lassan csordogá-
ló előadást láttunk, amiben Krámer
György koreográfus táncai is erőtle-
nek. A pénztelenül Amerikából haza-
tért rokon, címszereplő Hoffmann Ta-
más alakítója Győry Emil. Szerepépí-
tésének ironikus hangvétele, színészi
eszköztárának gazgagsága teszi végül
is élvezhetővé az előadást. Tört ma-
gyarsággal beszélő szövegmondása
külön bravúr. Jó színekkel van jelen,
talán az előadás másik figyelemremél-
tó lakítása, a Koltai család cselédjét
megjelenítő Gombos Judit. Pontos ka-
rakteralakítás, apró megfigyelésekből
építkező gesztusokkal.

Taub János a tőle megszokott ren-
dezői stílusiskola helyett most egészen
más megközelítést hozott Tennessee
Williams Üvegfigurák rendezésében.
Megmutatta, hogy értője a lélektani
realizmusban gyökerező színészveze-
tésnek is. A helyzetek pontos elemzé-
sét elvégezve, bár a lélekrajzokban
mégsem igazán elmélyülve, nagyon
szép és világos előadást vezetett le,
Williams kamaradarabjából. A realiz-
musban megjelenő szimbolikusság
költői mélységűvé emeli a művet. Min-
denki megbúvik saját világában, üveg-
törékenységű bezártságában. Törőcsik
Mari váltásai, mindent és mindenkit
leöntő szóáradatával, folyamatos átér-
tékeléseivel és kimagyarázkodásaival,

hanghordozásával, gesztusaival, egy
nagy színművész pompázatos alakítá-
sává teszik Anna Wingfield szerepét.
A lánya, Laura Wingfield hallgatag
némaságaival, testi gesztusaival erős és
meggyőző ábrázolója a világba nehe-
zen illeszkedő, testileg és lelkileg is
törékeny, fiatal lánynak. Vitrinjében
őrzött üvegfigurái saját sorsának tárgyi
szimbólumát hordozzák. A Tom Wing-
fieldet alakító Mucsi Zoltán alkatában
is nagyon eltalált szereposztásnak kö-
szönhetően elemében érzi magát ebben
a teljességgel rászabott szerepben. Az
előadás megrázó szépségű jelenete, a
Jim O'Connor-t alakító Kerekes Lász-
ló és Moldvai-Kiss Andrea kettőse.
Egymásra találásuk a szorongás táncba
oldódó kiteljesedésén át az újrabezár-
kózásig ível, szívszorítóan szép színpa-
di jelenléttel. Szegő György díszlete
pontos illúziója egy amerikai város
képének úgy, hogy stilizáltságával
mégsem köt, inkább csak jelez. Az
előadás világításmegoldásai túllépnek
a technikailag szükséges feltételek biz-
tosításán, és művészi szépségűvé vál-
nak atmoszférateremtéssel és az értel-
mezés erősítésével. Nem feledkez-
hetünk meg Verebélyi József hangulat-
hoz illő, atmoszférateremtő zenei válo-
gatásáról sem.

Váratlan meglepetés, de nem az
öröm váratlan meglepetése a szerző-
rendező Spiró György Önkormányzati
kabaré című előadása. A megírt szöveg
sem alkalmas igazán színpadi előadás-
ra, s ezen nem segít maga a játék sem.
Túlzott egyértelműségével, a helyzetek
hiányaival statikus előadás jön létre,
amin nem segít a színészek karakteri-
záló játéka. Az erőtlen szöveghumor és
a játék inkább tábortűzi műsorokra em-
lékeztet, mint színházi előadásra. Az
egykori kabarédalok napi időszerűvé
tétele, mint ötlet, kevés. Ötletszegény,
invenciótlan előadás ez a kabaré,
amelynek szándéka, illetve létrejötté-
nek motivációja sem egészen világos
számunkra. Annak ellenére sem, hogy
a közönség ugyan élvezi az aktuális
poénokat, de ez azért nem lehet elegen-
dő igény egy művészi törekvéseiben
egyre gazdagodó színháznak. Az évad
ívének megbicsaklását érezzük ezzel a



bemutatóval. A műfaji megjelölésben
beígért jutalomjáték ezúttal elmaradt.

Minden jó, ha jó a vége. És nagyon
jó előadás Bertolt Brecht A házitanító-
ja Fodor Tamás invcnciózus rendezé-
sében. Az évad utolsó bemutatója rele-
váns szakmai siker. Sőt a látott előadás
alapján meghatározó közönségsiker is,
amely feloldani látszik azt a vitakér-
dést, hogy a közönség érzékeny-e a
minőségre. A válaszunk határozott
igen. Mintha egy alternatív színház
előadását látnánk a legjobb minőség-
ben. A két részben játszott bábjáték
formailag is teljesen megfelel a brechti
színház követelményeinek. A bábok
elidegenítenek, hűvös, értelmes, intel-
lektuális színházat látunk. Minden a
helyén van ebben az előadásban, a
színészek pontosan értik a stílust, létre-
jött egy egységes színházi formanyelv.
A játszók maguk díszleteznek és zenél-
nek, mint ahogy a kollektív színházak-
ban ez természetes. A színészek
együttjátszva a bábokkal, véleménye-
zik is azok viselkedését. Teljes értékű-
en valósul meg így Brechtnek az az
elve, hogy a színész úgy játssza a
színpadi helyzeteket, hogy arról a hely-
zetről alkotott véleménye is benne le-
gyen. Az előadás által felkínált proble-
matika a mindenkori értelmiségi maga-
tartás aktualitását hordozza. A rende-
zői gesztusok mellett nagyon pontosan
felépített és kidolgozott színészi gesz-
tusok lepnek meg. A stilizált játékmód
ebben az előadásban abszolút termé-
szetes. A színészi alakításokból ki-
emelni szinte senkit nem lehet, egysé-
gesen mindenki a helyén van. Mégis
említsük meg a címszerepei játszó Lá-
uffer szerepében Mihályfi Balázst.
Testtartása, mozdulatai, járásmódja és
gesztusai mind-mind egy korszerű
színházi nyelv pontos elsajátítását hite-
lesítik. A színészi játék egészen alázat-
ról és művészi fegyelemről tanúskodik.
Az előadásban közreműködők példát
adnak színházi etikából is. Sáry László
zenéje hű az előadás és Brecht világá-
hoz egyaránt. A hangokból, zörejekből
álló akusztikus kíséret külön élményét
nyújtja azáltal, hogy a hangszereket
maguk a színészek szólaltatják meg.
Díszlet-jelmez-maszk-bábtervezőként

dolgozott az előadásban Németh Ilona.
Bábjait, ruháit nagyon jó látni, nem
különben a látvány egésze tökéletes.
Remélhetőleg A házitanító nem csak a
szolnoki színház évadjának kimagasló
előadása, de előkelő helye van a ma-
gyar színházi bemutatók sorában is. Ez
az előadás ízig-vérig igazi ensemble
(enscmble = 1. együttes, színtársulat;
2. összhatás).

Összeforrott színházi együttest ala-
pozott meg Spiró György igazgató be-
iktatásának első évadjában. Művészi
igényű, egységes világlátású színházi
koncepcióval, jó bemutatóarányokkal
és a munkatársak elégedettségének
szándékával. Sokszereplős színpadi
bemutatókkal megoldotta a színház
színészeinek egyenletes alkalmazását.
A társulat tagjai bizonyára elégedettek
feladataikkal. Nem hajlott az évad a
könnyű megoldások felé, kilenc bemu-
tatóból hat kifejezetten a tartalmas mű-
vészi szándék jegyében született, há-
rom bemutató tartozik az úgynevezett
könnyű műfaj kategóriájába. A gye-
rekdarab is igényes szórakozást nyújt a
legkisebb korosztály számára. A tíz
bemutatóból nyolc nagyszínpadi be-
mutató, kettő kamaraszínházi, stúdió-
színpadi előadás. Ez az arány is megfe-
lelőnek látszik, a város ismeretéről, a
közönség igényéről, elvárásairól való
tárgyilagos értékítéletnek tudható be.

Kilenc rendező rendezett tíz bemu-
tatót, ez nyilván sokféle alkalmazko-
dást jelentett a színészek számára.
Ugyanakkor sokféle színházi gondol-
kodásmód megismerését is, ami színé-
szi erejük, képességeik többirányú ki-
bontakozását, tehetségük többféle ki-
próbálását tette lehetővé. Ám a sűrű
rendezőváltás hátrányaként említhet-
jük, hogy ebben a modellben a színész
képzésének mélységei nem igazán jö-
hetnek létre. Hosszabb távon ezért ta-
lán természetes lenne, hogy egy-egy
rendező több előadást megrendezve
maga köré tömörítsen azonos nyelvet
beszélő embereket, és a most különbö-
ző gyakorlati okok miatt extrovertált
műhelymunka a belső élmények iránti
érzékenység fejlesztése felé haladhas-
son.

A rendezők közvetlen munkatársai
is átgondolt vezetői meglátás részeként
illeszkednek az együttesbe. Szeredás
András és Matuz János dramaturg vál-

takozva dolgoznak a bemutatók előké-
szítésében, talán kicsit több feladatot
vállalva Szeredás András, de ez termé-
szetesnek tűnhet, hiszen az ő dramatur-
giai tapasztalatai eddigi gyakorlatánál
fogva bővebbek.

A látványvilág kialakításában részt
vevők alkalmazása is átgondolt. Négy
tervező az előadás komplex látványvi-
lágának megtervezésére alkalmas;
Both András, Csík György, Dévényi
Rita és Németh Ilona. De nagyon jó
együttgondolkodásról tanúskodik a
Szegő György-Németh Ilona páros
munkája, mind A kisfiú meg az orosz-
lánokban, mind a Tartuffe-ben. Né-
meth Ilona képes a totális színházi
látványvilág megtervezésére, többféle
dologban jártas, művészi alkotótehet-
ségének kimagasló példája a színház
Brecht bemutatójában nyújtott munká-
j a ..

Összességében igényes, eredmé-
nyes, bizakodásra nem alaptalan évad
zárult. Ebben a műhelylégkörben több
mint remény, lehetőség a perspektíva.
A művészeti vezetés igényes, átgon-
dolt, sokoldalúan megalapozott és biz-
tosnak tűnő, az alkotótársak és a kö-
zönség igényének egymásra találása
létrejött. Mindezekkel együtt az eljövő
évad(ok) remélhetőleg bizonyítanak
majd.

Bemutatók: 1992. szeptember 27.
Sámuel Beckett: Godot-ra várva

D-J.: Both András, Dg.: Szeredás
András, R.: Tompa Gábor, Sz.: Mucsi
Zoltán, Mészáros István, Győry Emil,
Kátay Endre, Mucsi Gergely

7992. október 10. Fábri Péter: Ri-
naldo Rinaldini

Trükk-effektek: Robin Hood bű-
vész, D-J.: Csík György, Koreográfus:
Gesler György, Dg.: Szeredás András,
Zeneszerző: Gallai Péter, R.: Hegedűs
D. Géza, Sz.: Hegedűs D. Géza, Fun-
tek Frigyes, Szerémi Zoltán, Kerekes
László, Czibulás Péter, Császár Gyön-
gyi, Kákonyi Tibor, Horváth Gábor,
László Sándor, Árva László, Illés Edit,
Kocsis Ágnes, Turza Irén, Bakos
Éva,Balogh Ildikó, Gombos Judit

1992. október 16. Pozsgai Zsolt:
Szeretlek, cirkusz

D-J.: Dévényi Rita, Dg.: Matuz Já-
nos, R.: Molnár György, Sz.: Gazsó
György, Meszléry Judit, Bajcsay Má-
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ria. Bíró Krisztina, Moldvai-Kiss And-
rea, Kaszás Mihály, Mihályfi Balázs,
ifj. Ujlaky László, Magyar Tivadar,
Váry Károly, Szőllősi Zoltán, Czáklcr
Kálmán, Czakó Jenő

1992. novemljer 13. Lázár Ervin: A
kisfiú meg az oroszlánok

Dg.: Matuz János, D.: Szegő
György, J.: Németh Ilona, R.: Tasnádi
Márton, Sz.: Győry Emil, Varga Kata,
Nyakó Juli, Kálay Endre, Sebestyén
Éva, Éliás Anikó, Mucsi Zoltán, Káko-
nyi Tibor, Mészáros István, Árva Lász-
ló, Horváth Gábor

1993. január 8. William Shakespea-
re: IV. Henrik

D.: Csiszár Imre, Zene: Márta Ist-
ván, J.: Szakács Györgyi, Vívás: Pintér
Tamás, Dg.: Szeredás András, R.: Csi-
szár Imre, Sz.: Gazsó György, Mihály-
fi Balázs, Kerekes László, Kaszás Mi-
hály, Czákler Kálmán, ifj. Ujlaky
László, Váry Károly, László Sándor,
Kátay Endre, Árva László, Czibulás
Péter, Gáspár Tibor, Kákonyi Tibor,
Mucsi Zoltán, Szcrémi Zoltán, Czakó
Jenő, Szőllősi Zoltán, Horváth Gábor,
Ujlaky Dénes, Magyar Tivadar, Baj-
csay Mária, Láng Balázs, Mészáros

István, Kocsis Ági, Győry Emil, Éliás
Anikó

1993. március 19. Moliere: Tartuffe
D.: Szegő György, Dg.: Szeredás

András, J.: Németh Ilona, R.: Fodor
Tamás, Sz.: Meszléry Judit, Koltay
Róbert, Nyakó Júlia, Mészáros István,
Moldvay-Kiss Andrea, Szőllősi Zol-
tán, Szerémi Zoltán, Mucsi Zoltán,
Spolarics Andrea, Váry Károly, László
Sándor

1993. március 19. Gábor Andro:
Dollárpapa

D-J.: Csík György, Koreográfus:
Krámer György, Dg.: Matuz János,
R.: Horváth Péter, Sz.: ifj. Ujlaky
László, Bajcsay Mária, Kocsis Ági,
Bíró Krisztina, Magyar Tivadar,
Győry Emil, Gazsó György, Mi-
hályfi Balázs, Árva László, Czakó
Jenő, Horváth Gábor, Kákonyi Ti-
bor, Kaszás Mihály, Czáklcr Kál-
mán, Czibulás Péter, Gombos Judit,
Balogh Ildikó, Sebestyén Éva, Var-
ga Kata

1993. április 23. Tennessee Willi-
ams: Üvegfigurák

D.: Szegő György, J.: Németh Ilo-
na, R.: Taub János, Sz.: Törőcsik Mari,

Moldvai-Kiss Andrea, Mucsi Zoltán,
Kerekes László

1993. május 9. Spiró György: Ön-
kormányzati kabaré

D-J.: Csík György, Koreográfus:
Gesler György, R.: Spiró György, Sz.:
Árva László, Bajcsay Mária, Czakó
Jenő, Czibulás Péter, Császár Gyöngyi,
Győry Emil, Horváth Gábor, Kocsis
Ági, Koós Olga, László Sándor, Ma-
gyar Tivadar, Sebestyén Éva, Szerémi
Zoltán, ifj. Ujlaky László

1993. május 12. Bertolt Brecht: A
házitanító

Zene: Sáry László, D-J.-maszk-báb:
Németh Ilona, Dg.: Szeredás András,
R.: Fodor Tamás, Sz.: MiháJyfi Balázs,
váry Károly, Czákler Kálmán, Illés
Edit, Mészáros István, Nyakó Júlia,
Bíró Krisztina, Éliás Anikó, Turza
Irén, Gazsó György, Varga Kata, Ka-
szás Mihály, Szőllősi Zoltán, Kákonyi
Tibor, Bakos Éva, Gombos Judit

D. = díszlettervező, D-J. = díszlet-
jelmeztervező, Dg. = dramaturg, J. =
jelmeztervező, R. = jelmeztervező, Sz.
= szereplők
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