
Déry Tibor : 

Az óriás-
csecsemő 
Az Egyetemi Színpad 
bemutatója 

Néhány nappal a felsőoktatási intéz-
mények művészeti fesztiválja előtt mu-
tatta be először a József Attila Tudo-
mányegyetem színpada Déry Tibor 
1927-ben irt darabjának rövidített vál-
tozatát. Az előadást ősbemutatónak is 
tekinthetjük, hiszen egy kisebb amatőr 
együttes próbálkozásán kívül az író fia-
talkori drámáját eddig egyetlen szín-
házi vagy jelentősebb amatőr együttes 
se vitte színre. A darab ismeretében 
érthető, hogy az Orláscsecsemő éppen 
egy egyetemi hallgatókból álló társulat 
érdeklődését és lelkesedését keltette fel, 
hiszen ez az a korosztály, amely leg-
inkább rezonál az abszurd drámák esz-
méire és színpadi megoldásaira. Ok 
azok. akik legdühösebben szemlélik a 
konvenciókba belemerevedett társadal-
mi berendezkedést, akik még kívülál-
lókként, egzisztenciális és szellemi füg-
getlenségük fölényével nevethetik és 
támadhat ják az anyagi, családi köte-
lekkel az előítéletekkél és különböző 
kapcsolatokkal, a közhelyekkel és tár-
sadalmi részvétlenséggel, a hatalommal 
és a függőségnek számtalan kibogozha-
tatlan szálával gúzsbakötött embert. Tő-
lük még nem idegen a fantáziának az 
a játéka, amely a naturális valóságból 
a szimbólumok világába, s onnan Ismét 
a természeti valóság díszletei közé löki 
a szereplőket, agy gesztussal, a hang-
szín árnyalatnyi megváltoztatásával ér-
zékeltetni tudják a szövegsíkok külön-
bözőségét. 

S mert az együttes többsége megér-
tette Déry Tibor drámáját — hiszen itt 
semmiképpen sem elég egy-egy szereplő 
eredendő tehetsége — Paál István ren-
dezésében az Egyetemi Színpadnak 
olyan előadást sikerült produkálnia, 
amelyet a bemutatóra Szegedre láto-
gató szerző is méltán érezhetett ma-
gáénak. Az értelmezés helyességét már 
az a tény is bizonyította, hogy a három 
felvonásos drámát nem megcsonkítot-
ták, csak lerövidítették. Tovább bizo-
nyított a közreműködők szerepfelfogása 
— akik talán a profi színészeknek is 
példát adhattak rá. hogyan elegyedhet 
a tragédia a komédiával anélkül, hogy 
a nézőben a vegyülés az össze nem illő 
elemek keveredésének benyomását kel-
tené. Hozzá kell tennünk, hogy a szerző 
jelenléte olyan koncentrálásra késztette 
a közreműködőket, ameiy tényleges 
képességeiken is felül emelte őket. 

Hiszen igazán — a szónak megszo-
kott értelmében — színészi teljesít-
ményről azt hiszem csak az apát ala-
kító Katona Ferenc esetében beszélhe-
tünk. A többiek — Dunai Ferenc, Not-

• heisz János. Pálfy Katalin, Jávorcslk 
Márta, Balogh Tibor, Temesi Ferenc és 
Székely István, továbbá egy-egy jele-
netben Csokonay Attila és Morvái Ist-
ván — inkább az átgondolt értelme-
zéssel, azzal, hogy szöveg és játékmód 
groteszk voltét egyformán magukévá 

^tették, s feledtetni tudták a rutin hiá-
fnyá t , az amatőr színész bizonytalansá-

gait. nőttek fel a feladat nagyságáig. 
Vitatkoznivalónk talán egyedül a bá-

buk, vagy — úgy is mondhatnánk — a 
kórus funkciójának felfogásával van. 
Azzal ugyanis, hogy a rendező a sta-
tikus, merev bábukat, dinamikus cso-
porttá alakította, s szándékosan köz-
helyes szövegüknek gyakran túlzott 
hangerővel adott súlyt, nem követte az 
író eredeti elképzelését. Elvett gépies 
részvétlenségükből, s megfosztotta őket 
ostoba állandóságuknak attól a hatal-
mától, amellyel az író felruházta a kó-
rust. Egyébként a rendező más elkép-
zeléseivel, a díszlet jelzésszerű, mégis 
tömörítő megvalósításával, valamint a 
jelmezek (a díszleteidet és jelmezeket 
Koller Éva tervezte) az amatőr produk-
ciót hangsúlyozó tarkaságával — amely 
minden pillanatban felhívta a figyel-
münket, hogy Déry mondatalt nem 
színészek, hanem egyetemi hallgatók 
tolmácsolják — csak egyetérthetünk. 

Az előadás mindenképpen megérde-
melné, hogy ne záródjék csupán az 
egyetem falai közé a közreműködők és 
egy szűkebb közönség magánügyeként, 
hanem az író-olvasó táborából minél 
többen megismerhessék Déry Tibor ed-
dig csak könyvben hozsáférhető drá-
máját . 

F. X 

Vers és próza-
mondók 
vetélkedője 

A relsőfokú Intézmények Művészeti 
Fesztiváljának második napján, március-
26-án, a v^rs- és prózamondók is meg-
kezdték a versenyt a bronz, ezüst és 
arany érmekért. Tizennyolc főiskola és 
tizennégy egyetem mintegy 107 szavaló-
iának produkciója került a közönség elé 
a Bartók Béla Művelődési Központban. 

A zsűriben Bicskey Károly színmű-
vész, a Szegedi Nemzeti Színház tagja, 
és Somalay Béles. 4 . ^ n l w i t w t o f n w * 

Intézet kritikusa a két nap alatt szép-
képre vonatkozóan egyöntetű volt a 'vé-
számú, egymástól sok tekintetben kü-
lönböző teljesítményt bírált el. s az össz-
iemény, hogy az előadók idei versenye 
mérsékeltebb színvonalú, mint az ed-
digiek. Gyakran tapasztalhattuk, hogy 
az előadók nem az egyéniségükhöz il-
lő verset választottak, s jónéhány gyen-
gén megírt vers is elhangzott a bemu-
tatón. A versmondók zöme nem beszél 
szépen, ez alól talán a tanítóképző in-
tézetek hallgatói kivételek, akik válasz-
tott hivatásukhoz méltóan az élő beszéd 
tisztaságára hivatalból jobban ügyelnek. 
A versenyzők őszintesége vitathatatlan, 
de a legtöbb esetben nem tudták meg-
találni a gondolatok közvetíléseben azt 
a megfelelő formát, amely előadásukat 
hitelessé tenné. Sokan nem a sa.iát, ter-
mészetes hangjukon, hanem valami mes-
terkélt előadói stílusban beszéltek, s ez 
nagyban befolyásolta a teljesítmények 
elbírálását. 

A leg,jobbaknál azonban helyes össz-
hangban "jelentkezett a versmondás va-
lamennyi követelménye: Hegedűs Péter, 
a Debreceni Kossuth Lajos Tud. Egye-
tem hallgatója kitűnő humorérzékkel 
mondta el Bárány Tamás: Veress Péter 
paródiáját, a Soproni Erdészeti Főiskola 
.szavalója Palacki József szép. tiszta be-
szédével és érzelemgazdag előadásával 
aratott sikert, ő Zelk Zoltán; Sirály c. 
versét adta elő Varsányi Anikó, az 
Eötvös Lóránt Tud. Egyetemről Ka-
rinthy Frigyes: Kacsapecsenye c. művét 
tolmácsolta egészen különleges emberi 
melegséggel. A halálba táncoltatott 
leány c. népballadával Perjés! Orsolya, 
a Debreceni Tanítóképző Intézet hallga-
tója érdemelte ki a zsűri és a közönség 
elismerését. Nóvák Zoltán, a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem hallgatója 
Weöres Sándor: Magyar etűdök c. vers'é-
ből mondott részleteket nagyon megka-
pó kedvességgel. Tóth Katalin debreceni 
orvostanhallgató Euripidész: Trójai nők 
c. tragédiájából Andromaché monológ-
ját adta elő figyelemre méltó drámai 
erővel. 

Konter László 

Ankét a klubban 

Minden marad 
a régiben? 

Csütörtök este tízkor találkoztak a 
jelenlevő színpadok képviselői a JATE-
klubban, hogy megbeszéljék az egye-
temi színjátszás aktuális problémáit. A 
vita előtt Debreczeni Tibor, a Népmű-
velési Intézet munkatársa tartott elő-
adást, amelyben a felsőoktatás amatőr 
színjátszásának helyzetét elemezte. 

Az egyetemi színjátszás 
mostohagyerek 

Debreczeni Tibor előadásában be-
szélt arról, hogy egy-két Intézménytől 
eltekintve az egyetemi színjátszás ál-
talában mostohagyerek. Nagyon kevés 
anyagi-erkölcsi támogatásban részesül. 
Pedig az amatőrmozgalmon belül kü-
lönleges hely illetné meg, kísérleti mű-
helynek kellene lennie. Az itt dolgozó 
szakemberek és értő tagok munkája 
révén olyan újítások létrehozójának, 
melyek a mozgalom egészében haszno-
síthatók. Ne csak intézményükön belül 
hassanak ezek a színpadok. Minél ki-
sebb a város, annál Inkább feladatuk a 
„kisugárzás" megteremtése. Szerinte 
nem eléggé politikus ez a színjátszás, 
hiányzik reagálása életünkre, a reagá-
lás bátorsága. A dokumentum-műfajjal 
alig lehet találkozni. Pedig a mozga-
lom egyre inkább a pódium, a klub fe-
lé orientálódik, amely a közéleti-poli-
tikai lehetőségek megteremtésére alkal-
mas elsősorban. Kevés a jó rendező is 

. a színpadokon. Hasznos lenne, ha a 
rendezők továbbképzéseken vennének 
részt. 

Ahhoz, hogy a színpadok műhellyé 
válhassanak, nagyobb anyagi és erköl-
csi segítségre volna szükség az egyete-
meken, főiskolákon belül. Kevés a két-
évenkénti fesztivál is. Több alkalmat 
kellene teremteni- a találkozásra pél-
dául mlnifesztlválok rendezésével, ahol 
csak egy-két bemutató lenne és a 
hangsúly a szakmai megbeszélésekre 
tevődne át. Szükség lenne erre azért Is, 
hogy egy elevenebb közegben a jelen-
legi stagnálás megszűnjön. Jó lenne azt 
is elérni, hogy a rendezők eljuthassa-
nak más rétegfesztiválokra és külföldi 
egyetemi fesztiválokra is. Az egyetemi 
színjátszás Debreczeni Tibor véleménye 
szerint stagnál, amin szakmai és szer-
vezeti módszerekkel egyaránt kellene 
segíteni. 

A vita központjában: 
színjátszók szövetsége 

A vitaindító elöajdás után többek kö-
zött felszólalt Ambrus György (JATE), 
Rózsa Zoltán (Unl versi tas), Bánlaki 
Pál (Mosonmagyaróvár), Paál István 
(JATE), Halász Péter (Kassák Lajos 
Művelődési Ház, Budapest), Várkonyi 
Balázs (Pécsi Tanárképző Főiskola), 
Taksás Imre (KISZ KB Kulturális Osz-
tálya). A felszólalók elsősorban a to-
vábblépés lehetőségeit kutatták, jóné-
hány szempontból ellentmondva az elő-
adónak és egymásnak is. Valódi vita 
.bontakozott ki a késői időpont ellené-
re, melynek középpontjában a felsöok-
tt«Mi iSUJÉtiiMi szovetseaenek gond«' 

lata állt. Nagyon komoly, megfontolan-
dó érvek hangzottak el megteremtésé-
nek szükségessége mellett. Elsősorban 
az, hogy a továbblépés érdekében szük-
ség t'on egy olyan szervre, amely biz-
tosítja a kapcsolatok elevenné tételét a 
hazai színpadok között, de a külföldi 
hasonló törekvésekkel is. Sokan hivat-
koztak a környező szocialista országok 
példájára, amelyeknek a jelenlegi álla-
potban aligha lehetünk egyenrangú 
partnerei. A legfontosabbat talán mégis 
Paál István mondta el. aki az egyetemi-
főiskolai színjátszás társadalmi helyze-
tét, elemezte, helyét a profi színjátszás 
mellett és általában a köztudatban. 
Akkor, amikor nyugaton, de a szocia-
lista országokban Is eseménynek szá-
mít egy-egy fesztivál, vagy egyetemi 
színpadi bemutató, ahol ezek a szín-
házak valóban betöltik a műhely sze-
repét nemritkán állami segítséggel is, 
nálunk a köztudatban szinte egyálta-
lán írem kap helyet az egyetemi szín-
játszás. Valóban alapvető baj ez. hi-
szen közeg, széles, értő es eleven kpiea 
nélkül nem képzelhető el a színjátszás, 
annak fejlődése pedig még kevésbé. 
Olyan műfaj ez, amely csak a közön-
séggel való eleven kapcsolatban képes 
létezni és fejlődni. Erre a kapcsolatra 
pedig nálunk egyelőre még alig van 
példa. Maga az egyetem ugyanis nem 
mindig megfelelő közeg a kísérletezés-
re, az ú j megteremtésére. Nem akarok 
megsérteni senkit, de az egyetemisták 
paradox módon többnyire konzervatí-
vabbak annál, mint ami a köztudatban 
él róluk. 

A döntés hátra van 
Talán elsősorban ezért lenne szükség 

egy ilyen szövetség megalakítására, 
mégpedig lehetőleg gyorsan. A Taksás 
Imre által javasolt határidők és mód-
szerek sokaknak távolinak tűntek, pe-
dik ha azokat a határidőket sikerülne 
betartani, még nem lenne késő. Azt vi-
szont be kell látni, hogy egy ilyen szö-
vetség csak megfelelő anyagi bázissal 
és országos hivatali támogatással lenne 
életképes és tölthetné be feladatát. 
Csak arra kell ügyelni,,hogy ne váljon 
hivatallá, a szó pejora'tív értelmében. 
Legyen mindig mozgékony és kezdemé-
nyezésre képes. Ennek érdekében csak 
egy vagy két belső munkatárssal dol-
gozzon, akiknek munkáját egy társa-
dalmi szervezet, választmány ellenőriz-
né és szabná meg, elsősorban a szín-
padok képviselőiből választva. 

Javaslatunkkal nem akarunk elébe-
vágni semmiféle más kezdeményezés-
nek, Ez csupán tanács, sok bürokra-
tikus véget ért jó kezdeményezésből 
okult vélemény. A vitázók aznap este 
nem jutottak döntésig, de reméljük, 
nem marad minden a régiben. A vi-

tát folytatni kell, a mielőbbi cselek-
vés reményében. Lapunkban szívesen 
adunk hírt egyikről is, másikról is. Az 
utóbbiról nagyobb örömmel. 

Szávay István 

Véleményt mond: 
az ember, a zsűritag, 
a színész 

A vers- és prózamondókat zsűrizi a 
szegedi színház kiváló művésze — es 
azt hiszem, már mindenki tudja —, 
Bicskey Károlyról van szó.. Hosszas ke-
resés után végre a Bartók Be|a Művelő-
dési Központban egy szünetben sikerült 
néhány szót váltanom vele." 

—'Nézze ezt a kislányt!- — mutatott 
az egyik ablakban remegő szájjal ver-
sét memorizáló, Izgatott szereplőre. — 
Eljönnek Ide valahonnan, nem tudni, mi 
a szakmájuk, és verset mondanak. Ver-
set, prózát, és sikerük is bizonytalan. 
Nemcsak a felkészültségen múlik, sor-
sukat a pillanat, a diszponáltság vagy 
éppen az indiszpozíció dönti el. Nagyon 
szeretem őket! 

Azután bementünk, és folytatódott az 
élőadás. Mikor végeztünk, a zsűritag Is-
mét színésszé vált. Egv óra múlva kez-
dődik a János király • a színházban. 
Még néhány szót! Milyenek ezek a gye-
rekek a zsűritag és a színész^ a szak-
ember szemével? 

— Nem találják saját hangjukat. Fel-
vesznek egy visszafogott, fojtott hang-
nemet és mindent abban mondanak. Ez 
nem az ő hangjuk. Ott akarnak beszél-
ni, ahol már nem tudnak, ahol már 
nincsenek hangszálak. Olyan ez. mint 
amikor egy csodálatos hegedűre hang-
íogó kerül. Elvesznek a felhangok, és 
már nem megkülönböztethető a falusi 
cigány' rossz hegedűjétől. 

— Nem magukat adják. Jóval öregeb-
bek koruknál. Felvesznek egy kort, 
amely nem az övék. Már a verseket is 
így válogatják. Mintha a világirodalom-
ban nem ls létezne angol, német, fran-
cia vagy orosz líra; vagy a magyar iro-
dalomban Arany, Petőfi, Balassi. De 
többnyire hiányoznak a század első fe-
lének nagy magyar költői is a reper-
toárból. Ami szerepel, néhány szovjet 
költő, és a magyar költészetből is in-
kább a középszer. Jó lenne, ha a jövő-
ben a versenykiírás feltételül szabná, 
hogy a három választható költemény 
különböző korszakot reprezentáljon. Kü-
lönböző korszakokat és stílusokat. 

Persze, igazságtalanság lenne a csak 
hibákról beszélni, hiszen hallottunk ki-
váló előadásokat is. De azokról a kriti-
ka feladata beszámolni. 

Sz. I. 

Fesztivál-darabok 

Jelenet a JATE Egyetemi Színpad Oriascsei semo előadásából. Balról jobbra: az Apa: 
Katona Ferenc, a Itendör: Csokonai A t t i l a é s Nikodemos: Notheisz János. 
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Képünkön meg csak próbálnak a Felsőfokú Pénzügyi és Számviteli Főiskola szin-
tttssfti. 


