A MISKOLCI NEMZETI SZíNHÁZ JÁTÉKRENDJE
1994. ÁPRILIS
DÁTUM
11.hétfő

12. kedd
13. szerda
14. csütörtök
15. péntek

16. szombat
17. vasárnap
18. hétfő

19. kedd

20. szerda
21. csütörtök
22. péntek

23. szombat
24. vasárnap
25. hétfő

26. kedd
27. szerda
28. csütörtök
29. péntek
30. szombat

NAGVszíNHÁZ
A MISKOLCI SZIMFONIKUS
ZENEKARHANGVERSENYE
Mesterbérlet, este fél 8
HABHEGYEZÖ
Nyilvános főpróba, este 7 óra
HABHEGYEZÖ
Schiller ifj. bérlet, este 7 óra
Nincs előadás
HABHEGYEZÖ
Ady ifj. bérlet, du. 3 óra
HABHEGYEZÖ
Földes ifj. bérlet, este 7 óra
COP PEllA
Katona bérlet, este 7 óra
COPPELlA
Déryné bérlet, du. 5 óra
A MISKOLCI SZIMFONIKUS
ZENEKARHANGVERSENYE
Népszerű bérlet, este fél 8
MICHEL KELEMENIS
MARSEILLE-I EGYÜTTESÉNEK
BALETT-EST JE
Bérletszünet, este 7 óra
HABHEGYEZÖ
Latabár ifj. bérlet, du. 5 óra
HABHEGYEZÖ
Herman ifj. bérlet, du. 6 óra
HABHEGYEZÖ
Kossuth ifj. bérlet, du. 5 óra
Színházi Kávéház, este 9 óra
ÉLÖ RÁDIÓKABARÉ
Bérletszünet, este 7 óra
MARICA GRÓFNÖ
Bérletszünet, este 7 óra
A MISKOLCI SZIMFONIKUS
ZENEKAR HANGVERSENYE
•
Szezonbérlet, este fél 8
MARICA GRÓFNÖ
Bérletszünet, este 7 óra
HAMLET, DÁN KIRÁL YFI
Shakespeare ifj. bérlet, este 7 óra
HAMLET, DÁN KIRÁLYFI
Zrínyi ifj. bérlet, este 7 óra
COPPELlA
Upor bérlet, este 7 óra
COPPELlA
.Miskolcí Páholy" előadás,
este 7 óra

CSARNOK
(Bejárat a színház
Déryné utcai oldalán)
16. szombat
17. vasárnap
30. szombat

1994. MÁJUS
DÁTUM
1 vasárnap
2. hétfő

3. kedd
4. szerda
5. csütörtök
6. péntek
7. szombat
8. vasárnap

17. vasárnap
21. csütörtök

22. péntek

23. szombat

26. kedd
30. szombat

KAPJ EL!
Bérletszünet, du. 3 óra
KAPJ EL!
Bérletszünet, du. 3 óra
EGY ÖRÜLT NAPLÓJA
A Budapesti Nemzeti Színház
vendégjátéka
Bérletszünet, este fél 8
EGY ÖRÜLT NAPLÓJA
A Budapesti Nemzeti Színház
vendégjátéka
Bérletszünet, este fél 8
EGY ÖRÜLT NAPLÓJA
A Budapesti Nemzeti Színház
vendégjátéka
Bérletszünet, este fél 8
GODOT-RA VÁRVA
Bérletszünet, du. 3óra
GODOT-RAVÁRVA
Bérletszünet, du. 3 óra

MARICAGRÓFNÖ
Bérletszünet, este 7 óra
A MISKOLCI SZIMFONIKUS
ZENEKARHANGVERSENYE
Népszerű bérlet, este fél 8
Nincs előadás
Nincs előadás
TRAVIATA
Egyetemi bérlet, este 7 óra
TRAVIATA
Bemutató bérlet, este 7 óra
TRAVIATA
Csiky bérlet, este 7 óra
HABHEGYEZÖ
Kazinczy ifj. bérlet, du. 5 óra

J

szórakozást
kívánunk
előadásainkhoz
és lapunk
olvasásához!
ó

Hegyi Árpád Jutocsa
igazgató-főrendező
Horváth Gita
főszerkesztő

(Bejárat a sz ínház
Déryné utcai oldalán)

3. kedd
4. szerda
7. szombat

16. szombat

NAGVszíNHÁZ

JÁTÉKszíN

JÁTÉKSzíN
(Bejárat a sz ínház
Déryné utcai oldalán)

EGY KABARÉ ...
Nyilvános főpróba, este 7 óra
EGY KABARÉ ...
Bemutató előadás, este 7 óra
EGY KABARÉ ...
Csarnok bérlet "szombat",
este7óra

Új főszerkesztője van
a Színházi Estéknek
Horváth Gita írónő
személyében,
akiről sok mindent
megtudhatnak
a Zsinórpadlás című,
általa indított
rovatból.

8. vasárnap

GODOT-RAVÁRVA
Bérletszünet, du. 3 óra
GODOT-RAVÁRVA
Bérletszünet, du. 3 óra
HÁRMAN A PADON
Bemutató előadás
Bérletszünet, este 7 óra
HÁRMANAPADON
Bérletszünet, du. 5 óra

CSARNOK
(Bejárat a Színház
Déryné utcai oldalán)

4. szerda
5. csütörtök

6. péntek
7. szombat
8. vasárnap

EGY KABARÉ ...
Csarnok bérlet .szerda", este 7 óra
EGY KABARÉ ...
Csarnok bérlet "csütörtök",
este7óra
EGY KABARÉ ...
Csarnok bérlet "péntek", este 7 óra
EGY KABARÉ ...
Bérletszünet, este 7 óra
EGY KABARÉ ...
Bérletszünet, este 7 óra

HELVÁRAINK
az 1993/94-es évadban

Prózai művek
100%
50%

Zenés darabok
100% 50%

Nagyszínház
1.kat.
II. kat.
Ill. kat.

200,160,80.-

100,80,40,-

260,200,100,-

130,100,50,-

Játékszín

100,-

50,-

200,-

100,-

Csarnok

100,-

50.-

200,-

100,-

Kamara (Rónai Múv. Közp.)
160,80,50%·os kedvezményt biztosítunk
diákoknak, katonáknak, nyugdijasoknak.
A JEGYIRODA NYITVATARTÁSA:
Hétfőtől péntekig 10·től 19 óráig,
szombaton és vasárnap t S-tól 19 óráig,
a Kamarasztnházi előadások előtt egy órával.
Címünk: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 23.
Tel.. 06·46·344·862, 324,614, 344·835
Postacímünk: Miskólci Nemzeti Színház
Miskolc, Pf.: 113.
Tetetonközpont: 46·344·711
Telefax: 46·344·832

Békés Pál:

Shakespeare:

HAMLET, DÁN KIRÁLYFI

HABHEGYEZÖ
tévelygés két részben
Salinger Zabhegyező

círnű regényének

tragédia
motívumai

alapján

Szereplők:
LERCH TAMÁS (Holden Caulfield), SZABADOS VANDA (Phoebe Caulfield), FEHÉR ILDIKÓ (Mrs. Ackley, Lia Gallagher),
TÚRÓCZI ÉVA (Sunny, Eustácia nővér, Szőke lány, Mary),
LOCSKAY ANDREA
(Faith Cavendisn,
Lillian
Simmons,
Jacqueline nővér, Barna lány), SZERÉMY ZOLTÁN m. v. (Mr. Antolini), CSAPÓ JÁNOS (Mr. Spencer), KUNA KÁROLY (Maurice), POSTA LAJOS (Luce), SOMLÓ ISTVÁN (Bob), HONTI
GYÖRGY (Alex), BAKSY ÁKOS (Pincér), NAGY IVÁN (Blop
kapitány), JAKÓ BEÁTA (Sally Hayes), BÓKA BEÁTA (Sandy),
KUCSINKA ATTILA (Ac kl ey), TAKÁCS ADORJÁN (Stradlater), BODNÁR MÁRK (Seymur), SEBESTYÉN CSILLA (Franny), FEKETE FRUZSINA, KISS VERONIKA, SZÚCS RITA,
DERZSÉNYI DIANNA, DROZSNYIK DAVID, HAJNAL GÁBOR, HOLCZER VIKTOR, IZSÓ KATALIN, KABAI LÓRÁNT,
KERÉKJÁRTÓ ISTVÁN, KUN RENÁTA, LÓRINC GÁBOR,
PALLÓS GÁBOR, SZÁNTÓ FRIGYES, TÓTH ERIKA, TÓTH
STELLA, VERES KRISZTINA (Elvarázsolt Kastély-látogatók).
Dramaturg:
SOLTÉNSZKY
TIBOR m. v. Díszlet: SZEGÓ
GYÖRGY m. v. Jelmez: BOZÓKY MARA. Ügyelő: RACK ZSUZSA.
Súgó: PAPP ÉVA. Asszisztens: VÁGÓ KATALIN. Rendező:
LENGYEL PÁL m. v.

" Testvérek"
A főszereplő

Fordította:

Arany János

Szereplők:
KÖRTVÉLYESSY
ZSOLT m. v. (Hamlet atyjának szelleme),
FÖLDI LÁSZLÓ (Claudius), HORVÁTH ZSUZSA (Gertrud),
SZERVÉT TIBOR (Hamlet), SZEGEDI
DEZSÓ (Polonius),
HORVÁTH LAJOS OTTÓ m. v. (Laertes), OROSZ ANNA (Ophelia), QUINTUS KONRÁD (Horatio), SOMLÓ ISTVÁN (Rosencrantz), BENEDEK GYULA (Guildenstern),
KOZMA ATTILA
(Francisco),
VARGA CSABA (Bernardo),
BODOR LÁSZLÓ
(Marcellus), HONTI GYÖRGY (Osrick), VARGA GYULA (Első
sírásó), KECSKEMÉTI RÓBERT (Második sírásó), SZERÉMY
ZOLTÁN m. v. (Fortinbras),
ÁBRAHÁM ISTVÁN (Színészkirály), MOLNÁR ANNA (Színészkirályné),
HONTI GYÖRGY
(Lucianus), HOMONAI ISTVÁN (Rajnald), BODOR LÁSZLÓ
(Százados), BODÓ SÉRA SÁNDOR (Pap; Hírnök), NAGY IVÁN
(Voltimand),
DEMENDI
FERENC (Cornelius),
BENDZSÁK
ERIKA, MEZEI GYULA, SIMON IMRE (Zenészek). Dramaturg:
FORGÁCH ANDRÁS. Díszlet: FERENCZFY-KOV ÁCS ATTILA
m. v. Jelmez: BENEDEK MARI m. v. Zenei vezető: TÓTH
ARMAND. Mozgás: PINTÉR TAMÁS m. v. Világítás: GIBÁRTI
TIBOR. Sugó: ZOMBOR ERZSÉBET. Ügyelő: RACK ZSUZSA.
A rendező munkatársa!
VÁGÓ KATALIN. Rendező: NAGY
VIKTORm. v.

HAMLET,
Lerch 'tamás és Szabados

két részben

Szervét

Tibor, Quintus

Konrád

Vanda

I

I

Kálmán Imre:

Gogol:

MARICA GRÓFNÖ

EGY ÖRÜLT NAPLÓJA

nagy operett három felvonásban

színmű

Fordította:

Harsányi

Fordította:

Zsolt

Szereplők:
NAGY IBOLYA, SERES ILDIKÓ, PIRISI EDIT (Marica grófnő,
primadonna), LEBLANC GYÓZÓ m. V., LACZÓ ANDRÁS m. v.
(Török Péter, bonviván), VÁRKONYI SZILVIA, TILLESS ÉVA
(Török Liza, szubrett), OROSZ ANNA, TÚRÓCZI ÉVA (Lenke,
színésznő), QUINTUS KONRÁD, KUNA KÁROLY (Berényi,
buffó), FÖLDI LÁSZLÓ (Hochstappel Móric), DÉZSY SZABÓ
GÁBOR, QUINTUS KONRÁD (Csipcsák, zeneszerző), MÁHR
ÁGI (Lotte von Weimar, buffa), VARGA GYULA (Kudelka, bufIó), KUN A KÁROLY, QUINTUS KONRÁD, POSTA LAJOS
(Jegyző), SOMLÓ ISTVÁN (Körorvos), SZEGEDI
DEZSÓ,
M. SZILÁGYI LAJOS (Patikus), HONTI GYÖRGY (Tanító). Valamint: polgárok, hölgyek, urak, parasztok, betyárok, cigányok.
Közreműködik: a Színház énekkara, tánckara és zenekara. Vezényel: TÓTH ARMAND, REGÖS ZSOLT, KESSELYÁK GERGELY. Díszlet-jelmez:
ZEKE EDIT. Koreográfus:
MAJOROS
ISTVÁN. Dramaturg: BÁN ZOLTÁN m. v. Zenei vezető: TÓTH
ARMAND. Világítás: GIBÁRTI TIBOR. Rendezőasszisztens:
HAJDÚ ÁGI. Ügyelő: FÜSTI MOLNÁR ÁGOTA és RACK
ZSUZSA. Súgó: PAP ÉVA. Rendező: SCHLANGER ANDRÁS.

Czimer József

KÖRTVÉLYESSY
ZSOLT
(Popriscsin).
Díszlet:
VAYER
TAMÁS. Jelmez: BIRTA GÁBOR. Rendező: HORVÁTH CSABA.

KÖTtvélyessy

Zsolt

Samuel Beckett:

GODOT-RA VÁRVA
tragikomédia
Fordította:

Kolozsvári

két részben
Grandpierre

Emil

Szereplők:
QUINTUS KONRÁD (Estragon), SZERVÉT TIBOR (Vladimír),
SOMLÓ ISTVÁN (Lucky), BENEDEK GYULA (Pozzo), TÜRÓCZI ÉVA (Lány). Díszlet-jelmez: BOZÓKY MARA. Dramaturg:
RADNAI ANNAMÁRIA. Világítás: GIBÁRTI TIBOR. Ügyelő:
KRIVJÁNSZKY
ISTVÁN. Súgó: PÖLTZ JÚLIA. Rendezőasszisztens: DUVALOVSZKY ÉVA. Jelmezasszisztens:
FÜZÉR
ANNAMÁRIA. Rendező: KOVÁCS KRISTÓF.
Az előadás szponzora a BOND Kft.

Nagy Ibolya és Dézsy
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Szabó

Gábor

Somló István, Quintus
Szervét Tibor

Konrtul, Benedek

Gyula,

Delibes:

Gábor Andor-Karinthy
Frigyes-Molnár
Ferenc-Nagy
LajosSzép Ernő-Vadnai
Lászlá-Eisemann-Buday-De
Fries-FényesGyöngy-Kálmán-Márkus-Szántá-Szirmai-Zerkovitz-BékeffiHarmath-Szenes-Szécsén-Szilágyi-Pásztor:

capPELlA
romantikus
Charles Nuitter

balett három felvonásban

librettóját

átdolgozta

Majoros István.

Szereplők:
ANDERKO OLGA (A lány), ALEXANDER KOMAROV (A fiú),
KOZMA ATTILA (A katona), BOKA BEÁTA (Coppelia), MA
JOROS ISTVÁN (Coppelius), KAKUK FERENC (Polgárrnester), FARKAS SZILVIA (A lány anyja), MATOCZAY GÁBOR
(Lámpagyújtogató),
GUZI EMESE (Varrónő), HOMONAI ISTVÁN (Pék), TOTH ZSUZSA (A pék felesége), BALI BARBARA,
MARKO ÉVA, GÁBOR BARBARA (A lány barátnői). Közreműködnek a Szemere Bertalan Gimnázium tánctagozatos
növendékei. Díszlet-jelmez:
ZEKE EDIT. Világítás: GIBÁRTI TIBOR. Balettmester:
VALENTYINA NAVAJEVA. Asszisztens:
HAJDÚ ÁGNES. Dramaturg:
KOVÁCS KRISTOF. Ügyelő:
KRIVJ ÁNSZKY ISTVÁN. Karmester: TOTH ARMAND. A koreográfiát tervezte és rendezte: MAJOROS ISTVÁN.

EGY KABARÉ ...
Mi a csudának

avagy
menjek én az Apolló kabaréba?
Szereplők:

MÁHR ÁGI, OROSZ ANNA, SERES ILDIKO (A Hölgyek),
FÖLDI LÁSZLO, QUINTUS KONRÁD, SZER VÉT TIBOR (Az
Urak), REGOS ZSOLT (A Zongorista). Szerkesztő-dramaturg:
FARAGO ZSUZSA. Zenei szerkesztő: FEKETE MÁRIA. Zenei
vezető: REGOS ZSOLT. Koreográfus:
MAJOROS ISTVÁN.
Díszlet: LOVAS IMRE. Jelmezfelelős:
srros MÁRIA. Korrepetitor: CSERMELY ZSUZSA. Ügyelő: FÜSTI MOLNÁR ÁGOTA.
Súgó: PÖLTZ JÚLIA. Asszisztens:
DUVALOVSZKY
ÉVA.
Rendező: SZERVÉT TIBOR.

Seres Ildikó, Földi László, Majoros István koreográfus,
Szervét Tibor próbaszünetben

CaPPELlA,

Alexander

Komarov,

Anderkó

alga

Marvin Hamlish-Neil

Simon:

KAPJ EL!
kamaramusical
Dalszöveg: Carole Bayer Sager
Fordította: Miklós Tibor
VÁRKONYI SZILVIA (Sonia Walsk), DÉZSY SZABO GÁBOR
(Vernon Gersh), REGOS ZSOLT (Phil, a zongoránál), RADNAY
ERIKA, KOVÁTS ANDREA, GÁBOR ANIKO, MAJLÁTH MARI ANN (a többi Sonia), BODOR LÁSZLO, BAKSY ÁKOS,
NAGY IVÁN (a többi Vernon), SCHULTZ TAMÁS, GÖMÖRI
ANDRÁS (a zenekar). Dramaturg:
FARAGO ZSUZSA. Zenei
vezető:
REGOS
ZSOLT.
Díszlet-jelmez:
ZEKE
EDIT.
Világítás: GIBÁRTI TIBOR. Súgó: ZOMBOR ERZSÉBET. Ügyelő:
FÜSTI MOLNÁR ÁGOTA. Asszisztens: HAJDÚ ÁGI. Koreográfus-rendező: MAJOROS ISTVÁN.

Várkonyi

Szilvia és Dézsy Szabó Gábor

SZEZONVÉG
- Lassan közeledünk az 199394-es szezon vége felé.
- Ilyenkor a színidirektor mérIeget von - és tervez egyszerre. Viszszatekint: milyen is volt ez a második szezon (második éve vagyok
miskolci színházigazgató). Éselőretekint: az eddigiek fényében, milyen színházat csináljunk tovább.
- Nos, mi egy háromarculatú
színházban hiszünk. Mégpedig egy
három műfajú (próza-opera-balett), háromarculatú nagyszínházban. Úgy vélem, mindkét célunk, a
háromarcúság és a háromműfajúság
is - ha csak részben és lassabban,
de megvalósul.
Mit jelent először is a háromarcúság? Először is mindhárom arcra fel
lehet húzni a sírós és a nevetős álarcot, a színház alapvető attribútumait.
Az első arca a mi színházunknak
a népszerűség. A második arca a különlegesség. És a harmadik a kísérletezés.
Népszerű (klasszikus - tömegeket
vonzó -,sikeres - stb. - stb.) színházat csinálunk a nagyszínpadon. ide
tartozik a CYRANO, a CSÁRDÁSKIRÁLYNÖ, a HAM LET, a DIÖTÖRÓ
vagy a TRAVIATA a múltból; a RÖMEÖ ÉS jÚLlA, a ClGÁNYBÁRÖ,
az ÁRMÁNY ÉS SZERELEM, a VARÁZSFUVOLA a jövőből.
Különleges (intellektuális - érdekes - kortárs - réteg - stb. - stb.)
Színházat csinálunk a Csarnokban
és a játékszínben (amíg nincs saját
új kamaraszínházunk).
Ez a fajta
színház hetenként kétszer-háromszor két-háromszáz embert vonz.
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Ide tartozik a GODOT-RA VÁRVA,
a DALLASTÖL NYUGATRA,
az
ABC a múltból és a jelenből; a LEAR
KIRÁLYNÖ (!), a KABARÉ, a SÖRGYÁRI CAPRICClÖ a jövőből.
És egyáltalán nem utolsósorban
kísérletező (meghökkentő - újat kereső - sikertelen vagy sikeres - nagyon réteg - stb. - stb.) Színházat
csinálunk a játékszínben és a Csarnokban. lde tartozik a W.0YZECK,
a PARAVANOK és a HOLGY KAMÉLlÁK NÉLKÜL a múltból; a PÁRIZS TEXAS a jövőből.
A fenti háromarcúság már jól körvonalazódik a színházban. Kiteljesedni azonban csak úgy tud, ha három műfajúvá is tudunk válni. Ma is
játszunk operát és balettet a próza
és az operett mellett (Diótörő, Traviata) ezek azonban eszeveszett lemondásokkal, egy prózai szerkezetű társulat megerőszakolásával,
önmagunk kifacsarásával jár.
Reményünk, hogya rekonstrukció befejezésére, mikor is a Miskolci
Nemzeti Színház az ország legszebb, legnagyobb, legkorszerűbb
színháza lesz, a társulat is háromműfajúvá, azaz háromtagozatúvá
tud válni, mint Debrecenben, Pécsett vagy Szegeden. így Miskolc is
teljes értékű, kulturális-polgári város lesz; talán éppen színháza és
társulata által, melynek nevében
sok-sok szeretettel hívom önöket esténként színházba:
Hegyi Arpád Jutocsa
igazgató-főrendező

?Ü4~~

?&~!
N\

In

TRAVIATA
" ... új, szép, nagy, változatos és
merész témákra áhítozom. Olyanokra, amelyek a végletekig merészek,
formailag újszerűek, de mindamellett
jól zenésíthetők." így ír Verdi 1953.
újévének napján, amikor már javában dolgozik új darabján, a "La Traviata"-n.
"Velencében akarom a KAMÉLlÁS
HÖLGY-et bemutatni, címe talán LA
TRAVIATA lesz. Témája a mi korunkból való. Más valószínűleg nem kornponálta volna meg a kosztümök, a
kor, meg ezer más buta gátlás miatt.
Én különös kedvteléssei láttam munkához. Mindenki felhördült, amikor
egy púpost színpadra vittem. Nos, én
meg boldog voltam, hogya Rigolettót
megírhattam, s ugyanígy volt a Macbethnél és most is... "
Valóban, a romantikus opera történetében ez az első eset, amikor a színpad szereplői nem kosztüm ben jelennek meg, nem régmúlt történelmet,
mondát vagy egzotikus cselekményt
keltenek életre, hanem saját koruk ruháiban, saját koruk társadalmát mutatják meg a nézőnek. S mindehhez
járul, hogy nem éppen kedvező képet
fest a darab erről a társadalomról.
Hősnőjének tragédiájában a tiszta és
nemes szerelmet megfojtó társadalmi
konvenció a halott, megmerevedett
szkéma győz a forró, szenvedélyes
élet felett. Verdi merészségére vall,
hogy ezt a témát, amely a korabeli
prózai színpadon is bátor tett volt, a
konvenciókhoz és hagyományokhoz
még inkább kötött operaszínpadra vitte. Ennyiben tehát valóban "a végletekig merész" a Traviata. Merészségének meg is volt a gyümölcse: a téma

nyilván nem kis mértékben részesabban, hogya bemutatá előadás (Velence, Fenice Színház 1853. március 6.)
az opera történet egyik legnagyobb
bukása lett.
A Traviata magyarországi pályafutása négy évvel a velencei bemutatá
után kezdődik. Büszkék lehetünk arra, hogya budapesti bemutatá az első
volt azon előadások sorában, amelyek a darabot nem olasz énekesekkel
szálaltattákmeg.1857.novemberl0én egyszerre két helyen csendültek fel
első ízben a Traviata dallamai külföldön, hazai erők előadásában: Hamburgban németül és Budapesten magyarul. A korai bemutatá a pesti Nemzeti Színház operai vezetőjének, Erkel
Ferencnek érdeme.

(Várnai Péter)

HÁRMAN
A PADON
A lakátelepeket a közhiedelem
jellegzetesen
közép-kelet-európai
átoknak tartja, ám a közhiedelemnek, mint annyi minden másban
sem, ebben sincs igaza. Lakótelepek mindenütt vannak, legfeljebb
másutt a lift is működik.
Lehet
menni fölfelé, pedig ott se jobb.
Aldo Nicolaj darabja, a Hárman
a padon, egy lakótelepen játszódik,
kicsi, füves téren - a városházán,
ahol tervezték, könnyekig meghatódtak maguktól, lám, mi erre is
gondoltunk, mondták -, egy padon,
Ambra: Várhegyi

Márta

?Ü4t;iYn~
?&~I
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Bocca: Sollos Gábor

ahol a lakótelep nyugdíjasai szoktak
elüldögélni, várva, hogy történjék
valami, hogy tarka ruhájában, kezében kasztanyétával és csörgődobbal, ezerráncú szoknyáját suhogtatva elriszáljon előttük a Múlt, az
Ifjúság, hogy fekete köntösében,
vállán berozsdált kaszájávalleüljön
melléjük fáradt tagjait kinyújtóztatni
a Halál- vagy csak azt, hogy leüljön
melléjük egy másik nyugdíjas, hogy
elmesélje hamvába horgadt, sosemvolt legendákból összetákolt életét.
Hogy történjék valami.
A padon Bocca Libera ül és újságot olvas, egy képes magazint, címlapján meztelen, másoknak, fiataloknak, szépeknek, boldogoknak
szánt istennővel - civilben valami
svéd színésznő, talán Anita Ekberg
a 8 és 1/2-ből-, amikor letelepszik
melléje Luigi Lapaglia. aki már leszámolt mindennel, akinek sosem
voltak legendái, aki úgy pörgette
maga előtt az életet, mint a galacsinhajtó bogár a maga keresztjét. Luigi
szikkadt realizmusa és Bocca legendári uma úgy csattan egymásnak,
mint két autó, ha karamboloznakám ebből a karambolból csupa jó
születik.
Don Quijote és Sancho ló és szélmalom nélkül, Hacsek és Sajó a bezárt kávéház megvakult üvegablaka
előtt, Vladimir és Estragon a posztforradalmi,
posztindusztrialista,
poszt-akármi (Id. Francis Fukuyama
amerikai filozófus frappáns, de balgatag dumáját a Történelem végéről
a vö., bármely adott napi hírrel, bármely kapott napilapban) korban: ez
Aldo Nicolaj. a Hárman a padon világa. Nem abszurd, de azért hihe-

/
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tetlen. nem komikus, de azért úgysincs más választásunk, mint hogy
jót röhögjünk rajta (magunkon), és
nem hősies, de azért próbáljuk csak
meg utánuk csinálni. A két kisöreg
meg a melléjük, néha közéjük lehuppanó nő, Ambra után. Próbáljuk
csak meg túlélni élet helyett, méltósággal viselni a méltatlanságot, terveket szőni zuhanás közben,
álmodni a lakótelepi
öröknappal
szürke fényében, egérutat nyerni a
körkörös életúton. Próbáljuk csak
meg.
Úgyse fog sikerülni. Ha viszont
meg sem próbáljuk.
mi magunk
nem sikerültünk.
Aldo Nicolaj tragikomédiáját
a
hetvenes években játszották először
Magyarországon, a Pesti Színházban, Biliesi Tivadarral és Páger Antallal Bocca, illetve Luigi szerepében. Ambrát Tábori Nóra alakította.
Miskolcon Sallós Gábort, Somló Ferencet és Várhegyi Mártát láthatja a
közönség a Játékszínben. Bemutató
május 7-én.

Kovács Kristóf
rendező
Luigi: Somló Ferenc
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Michel Kelemenis: Clins de lu ne
Michel Kelemenis ígéretes tehetségű
alkotó, elismert és híres koreográfus és
egyben kiváló táncos is. A publikum
Angliától
Németországon
keresztül
Itáliáig csodáihatta tehetségét. A mostani kelet- és közép-európai
turné le-

hetőseget nyújt Miskolc polgára'
hogy megismerjék
Kelemenis há
darabját, amelyek színpadra varáz
sában öt másik táncos is segítségére
et. Ezekból a darabokból szinte kiro
ban a test mozdulatai felé forduló kif
jezésmódok virtuozitás a és mindez
bussy, Queen ... melódiákra.

FELHívÁs
A Miskolci Nemzeti Színház Szí-

nitanodája felvételt hirdet az
1994/95-ös évadra.
Várjuk minden 18-22 év közötti
érettségivel rendelkező fiatal jelentkezését, aki tehetséget érez
magában a színjátszás iránt. A
képzés 3 éves - félévenkénti vizsgákkal - melyben a tanulók egyaránt megismerkednek a színházi
munkával és a színészmesterség
alapjaival. A képzés egész napos
elfoglaltság. A tanulók ösztöndíjat
kapnak.
A felvételi díja 600,- Ft, melynek ellenében a jelentkező megkapja a felvételi vizsga kötelező
anyagát.
A felvételi várható időpont ja június eleje. Jelentkezni legkésőbb
május 15-ig lehet a Miskolci Nemzeti Színház Titkárságán Tóth Juditnál a 06-46/344-832-es telefonszámon.
Helyzetgyakorlat
a Tanodában
Kisházi Eszter és Kecskeméti Edina

ÉLŰ

RÁDIÓKABARÉ
Tavaszi hadjárat
A Rádiókabaré kiakolbólintott csapata országjáró hadjárata során Miskolcra érkezett.
1994. április 23-án 19 órakor
tartják műsorukat a színházban.
Fellépnek: Farkasházy Tivadar,
Selmeczi
Tibor,
Nagy
Bandó András, Juszt László,
Moldova György, Ihos József,
Nádas György, Boncz Géza,
Usztics Mátyás, Éles István,
Horváth Szilveszter, Fábry Sándor, Bagi Iván, Gábor Szilveszter. Szóvivő: Verebes István.

*
A színház igazgató-főrendezője, Hegyi Árpád Jutocsa áprilistói Nyíregyházán rendez vendégkén t. Krúdy Gyula: A vörös
postakocsi című színművét állítja színpadra. A főszerepekben
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Varjú Olgát és Pregitzer Fruzsinát látja majd a közönség, a jelmezeket vendégként Zeke Edit a
Miskolci Nemzeti Színház művésznője,
a díszleteket Khell
Zsolt a kaposvári színház múvésze tervezi, aki az emlékezetes
miskolci Lila ákác tervezője is
volt.

*
Verebes István, a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház igazgatója ismét Miskolcon rendez.
A tavalyi évad talán legnagyobb
miskolci sikere, a Cyrano rendezője és Szép Ernő Háromlevelű
lóherejének főszereplője ezúttal
ismét egy háború előtti, tehát
már klasszikus magyar remekművet, Bródy Sándor ritkán játszott - tehát kuriózumnak számító - A szeretőt rendezi. A főbb
szerepeket Túróczi Éva, Quintus
Konrád és Szervét Tibor játszszák, a bemutató május 27-én
lesz aNagyszínházban.

SZÍNHAzI KUTYAK

Morzsika

- Mariskáé

*
Márciusban
Hollandiában
járt
Egy gond terhelt igazgatósági eb ...
Hegyi Árpád Jutocsa igazgató-főHegyi Arpád Jutocsa 3 hónapos kölyök
rendező
munkatársaival,
hogy
vizslája, VACKOR
kulturális együttműködésről
tárgyaljon Dél-Hollandia tartomány*
nyal.
Az út eredményeképpen
1994
októberében
Miskolcon vendégszerepel a Conny Janssen Danst
amszterdami táncegyüttes, amely
egyike a legismertebb
kortárs
táncszínházaknak
Hollandiában.
Két estén át mutatják be legújabb
produkciójukat, emellett elvállalták, hogy továbbképző workshopot tartanak a kortárs táncszínház
iránt érdeklődő magyar táncművészeknek.
A Miskolci Nemzeti Színház :
hollandiai
vendégjátékáról
további tárgyalások folynak, de körvonalazódnak
az együttműködés
A Coppelia katonájának - Kozma Attimás lehetőségei
is. (Művészek
lának a kutyája, Kocka nem fénykémeghívása, közös fesztiválok.)

Connu Janssen Danst ...

pezkedett.
Semmi szín alatt nem hiányozhatott
a
színházi kutyák tablójáról, ezért Szása
Komarov - a Coppelia Fiú-ja lerajzolta
zolta Kockát.
Ime: Kocka - vagy is Kócos

Buksi - Duvalovszky

Éva "gazdija"

*
Zolié és Zsuzsié

a Rácz Vili

*
Seres Ildikó kutyája:

Füles Fia Fifi
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SZÍNHAzI KUTYAK

Kováts Andrea "ebe": Berci
(ifjúkori portré)

*
Luxy a hatalmas 2,30 kg-os Yorkshire
Terrier tulajdonosa Bakos Katalinnak

q-Manci-sága!
6 Dézsy Szabó Gabié,
a két fül pedig
Manszi-é
Fehér Ildikóé

*

a fekete

A Lessie-papa
és Várkonyi Szilvia
talált fekete Bodrija Bundika és Buksi
mintájú kutyákat "gyártanak"

Roxan

*

A Füsti Agi és a Lovas Imre pár Csibi-je
Bodri - Horváth

*
Barbá Tina Vizsla
A gazdi: Csermely Zsuzsa

Gita gazdája

A SZíNÉSZ PRÓBÁJA

o

A próbafolyamat kezdetén hinnem kell a Semmiben. Meg a Lehetetlenben. A Születésben is. Hogya
papírra köpött formátlan festék életre kel. Hogya
betűkrisztus feltámad. A Semmin át vezet az út a
szerepig. Csak a Semmi tudása letéteményezi, hogy
ne legyek mindig ugyanaz. Tehát: el kell felejtenem
mindent (kis betűvel!) a Semmiért. Nem nehéz, hisz
mindenből a Földön egyszer Semmi lesz. EI kell felednem, mondom, pedig tudom - Lehetetlen. Mégsem szabad beletörődni. Nem szabad abevált fogásokat öröklétre kárhoztatni.
Ha mindezek ellenére
régi fogásaimba botlom a szerep nyomozása közben, nagy szomorúságot
érzek. Ilyenkor nyirkos
szennyvízcsatornákban
járok, patkányok rágják lábujjkámat.
Megtermékenyülés.
A szereppete nőni kezd. Ettől
kezdve már csak donor vagyok. Magamban hordozom a növekvő szörnyeteget. Aztán egy napon szétreped homlokomon
a bőr és kibújik belőlem egy
lény. Ügyetlenül totyog a térben, mint a naposcsibe.
- Ne bújj el a szerep pajzsa mögé - mondom néha
magamnak. Ma a "csúcstechnológia"
korában elsősorban nem az az érdekes milyen technikás vagy,
hanem, hogy milyen személyiség. Ha már rutin, akkor is kizárólag a lelki meztelenség szolgálatában.
Hogy minél védtelenebb és sebezhetőbb légy. Igen,
minden szerep kiharap belőled egy darabot. Mind
kevesebb leszel, és így leszel sokkal több. Akik maguk elé függesztik a figurázás fügefalevelét,
azok
megérik a nyugdíjkorhatárt,
nem sérülnek. dk a hírhedt magyar unalomszínház
tábornokai.

Földi Lászlo

Földi László

DESIGN és MINÖSÉG
Elegáns ajándékok
- tartós reklámhordozók nagykereskedelme

The Cala/ogNe

~~

S

KR.

Miskolc. Hunyadi u. 21.
Levélcím:3510 Miskolc, PF. 553
'kl/Fax: /46/ 344-513
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BÖlCSÉSZREFLEXEK
,

lsótér és szent-ivánéji-álma
- a zalaegerszegi lALAszentivánéji álom után 3 nappal Szétforgácsolódva
létezünk
deszka-élet szembevágós
nyomorúságában.
Vér csurdogál
jelképtelen jelképek
megalázó és tehén-kuncogó
videofelvételein.
Miközben szétröhögj ü k iII./és komolyságba álcázzuk
kín-selyem életünk pillanatnyi humorát,
kígyóként kúszunk ordító leplekben és kötelekben,
sikítva a lehetetlen után.
- Igen Uram!:
fémcsörgedezés
angyalszárnyon.
Ahogy az éjszaka játszik,
ahogya nap nélküli nappal játszadozik,
ahogy kegyetlen lepkeszemek lávafolyamként
sik(am)lanak végig aszinkronbeli
különbségek
testes vonzatlanságában
tér és tér
között,
térben és tér nélkül.
Szétesik az álarc személyiség.
Maszk-idiotizmus.
Van így.
Különben: kösz Zsótér.
És: kár, hogy halálosan haladva áll
az idő.
És: kár, hogy MIND-ezt
szikrázóan kevesen értik.

Filó Vera
e mint CODOl - e mint eAe
Kitűnő hangulatú előadáson vehetnek részt a miskolciak,
ha
jegyet vesznek a Godot-ra várva
című darabra. A burleszkfilmeken
felnőtt generációk
sokasága itt
végre együtt mulathat Beckett bohóctréfáján. A két komikus hős,
Gogó és Didi úgy csetlik-botlik az
apró színpadon, hogy mindenki a
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hasát fogja a nevetéstől. Igaz, vannak pillanatok,
amelyeket
nem
tud hova tenni a néző. Miérttorzul
el Vladimir arca a fájdalomtól,
ha
nevetni akar? Miért rúgja meg
Lucky Gogót?..
A következő
percben azonban újra elesik valaki: nevetés, és az érthetetlen momentum már el is tűnt a felejtés
(vagy valami más) ködében. A
gimnazisták örülnek, hogy ilyen
könnyen megússzák a kötelező olvasmányt. A fáradt felnőttek jól
szórakoznak ezen az estén. A színészek tapsot kapnak. Mindenkinek tiszta haszon.
P. János miskolci lakatosnak a
darab láttán nem jutott eszébe
semmi. A szakértők 'szerint ezen
állapota végleges.

Liszka Tamás

Hamlet és Én
Hamlet nem próbál tündérmesékbe 'ringatni.
Odaugrik elénk, és székestől a
porba dönt bennünket. Csizmájával kiáltani akaró szánkra tapos.
Kardját ziháló, ijedt mellünknek
támasztja, és leforráz minket az
örök valósággal.
Mindenki
úgy érzi, hogy vállalná a nemes kárhozatot.
Mindenkit vonz az ismeretlen. Én nem
vagyok egy Kocsis Zoltán, bár szeretném rángatni vonóujjam a zongorán.
Hogy került ide ez a zongora?
Valaki itt felejtette ... vagy direkt rakták ide?
Nem tudom, de a szűkülő tér
lassan nem enged már mozdulni.
Mit tegyek?
Üvölteni éssikoltani kellene, de
ez nem megy. Figyelem az ifjú
Hamletet, hátha megsúgja a titkot.
Hm. A drámának vége, és én rohanni kezdek önmagam elől. Egy

kocsma keze puhán magához ragad, megsimogat, és pohárral a
kezemben a velem szemben ülő
ifjútól:
"Lenni vagy nem lenni?"

***
Mindenki
Hamletnek születik,
csak majd kinövi.
Kösz. Ilyen az élet?
Oe kérdés, hogy ÉLEK...

Lovai Tibor Sándor
Vissza a kályhához!
"A többi néma csend!"
Hogy hogyan jut el egy évszázadokon át alig vagy félreismert
költő (máig is), többé-kevésbé tévesen felfogott darabja, a mítosztól és legendáktói való megtisztításán keresztül, ahhoz, az értelmi
maghoz, amelyet a Nagy Viktorféle Hamlet kinyilvánít?
Politikai
viharok, rendezői divatok fel- és
eltűnése sodorta ezen a hosszú
úton. E történet újra erőre kap,
sorra jelennek meg adaptációi/interpretációi a magyar színházakban, amelyek a miskolcival rokon
értelmezést
mutatnak.
Úgy is
mondhatjuk
hogya
XX. század
vége ezt a fajta Hamlet-képet teremtette ki. Klasszikus előadást
nem lehet csinálni!
A téma az utcán hever, színházi
nyelven: "szöveg van rá", azaz a
szöveg szó szerinti értelmezése,
aktuál is, teljes mértékben indokolt, mégis vagy épp ezért nehéz
a dolga a 90-es évek rendezőjének.
Észrevételeim szerint, manapság a rendezéseket az apró finom
részletek
kidolgozása
jellemzi.
(PI.: a Claudius-féle szőlő jelenet,
Claudius gyöngye, vagy a HamletGertrúd arckép-játék.)
Ez bensőséges, természetes játékmódot feltételez,
mikrová,
kamaradarab
jellegűvé,
vagy méginkább
filmessé teszi a színielőadást. Ez talán hátrányát is jelenti Szervét Tibor egyébként kidolgozott, elmélyült játékának, sosem gondoltuk,

hogy színházvédelemből
egyszer
ezt mondjuk: "Több teatralitást!".
A világirodalom
legnehezebb
szerepévei állunk szemben, Hamlet ki ismerhetetlen, oppozícióban
áll az egész világgal. A fenséges
külsejű Claudiusszal, akinek buja,
néha gusztustalan erotikájú játékát, Földi László tökéletlen poetikai érzéke csorbítja, Gertrúddal
(Horváth Zsuzsa), aki szinte anyai
érzelmeit vesztve kábul új hitvese
ölébe. Poloniusszal (Szegedi Dezső), aki az évad meglepetése bravúros játékával. Kellemes élmény
volt még, hogy Ophelia (Orosz
Anna) alakja nem mint drámai
szende volt jelen, hanem a nőiesség jól fel ismert erotikáját, és a
szeretet és szerelem
áldozatát
hozta elénk. Ám Shakespeare csilingelő, nyelvbravúros sorait nem
érdemes,
alacsonyabb
képzettségű "színészmagoncok"
szájába
adni ahol is nem szól, ráadásul
Horatio (Quintus Konrád) intellektuális színészi ereje csak növeli e
szakadékot.
Szakadékot képez a díszlet monumentalitása és a világ kisszerűsége is. A machiavellista
Fortin-·
bras (Szerémy Zoltán) már csak
beül a szétvert, kaotikus világ,
vagy a történelem parádés kocsijába (ideiglenes) hajtójaként.
A jelmezek gyönyörűek,
talán
reneszánszabbra
szám ítottunk.
A tér "börtön", nehéz is, könnyű
is benne mozogni, de aPolonius
meggyilkolásának
jelenete előtt a
semmiből előtűnő függöny ötlete
lenyűgöző hatással élt.
Végül, egy mulatságos észrevétel: Szervét Tibor csak a "kályhánál" tud meghalni! (Illetve oszlopnál vagy fáhál.)
A tavalyi Cyrano
előadásában egy monumentális fa
tövében "lelte halálát", most, a
Hamletben egy hasonló méretű
oszlop lábánál nyeri el örök nyugalmát, csak éppen a színpad másik oldalán. Mintegy felkiáltójelként élnek ezek a hatalmas tárgyak, nyomatékosítanak.
Felkiáltójel: egy darab, egy hős élete, a
halál végére, ténye mellé.

Horváth Péter színészként, rendezőként és íróként az ABC-vel
valósággal szövegkönyvet gyártott, alkotott egy társulatnak,
"hogy a nézővel együtt boldog lehessen", miközben az életben és
a darabban "ölelve, álmodva, ismerkedünk a halállal". Mégis mindebből egy szellemes, mulattató-elgondolkodtató
forgószínpadszínjáték kerekedett, több kiváló karakteralakítással.
(ABC - Bőgel József, Vasárnapi Hírek)
A színészek alakítása imponálóan hiteles, meggyőző. Minden
adott egy kellemes estéhez azoknak, akik rászánják magukat,
hogy felülnek a forgószínpadra - nem fognak beleszédülni - s
hagyják magukon átfolyni az előadást, az életet.
(ABC - Bujdos Attila, Észak-Magyarország)
Ha nem hallottuk volna már oly sokszor, hogy "kizökkent az
idő ... ", ha nem láttuk volna százszor a kezében a koponyával,
fennhangon "lennivagynemlennit"
- szavaló Hamletet, most talán
nem csodálkoznánk Szervét Tibor színészi játékán. Igen, meglepő,
hogy milyen egyszerű en, milyen természetesen törnek fel belőle,
mint sajátjai a shakespeare-i sorok.
(Hamlet - Filip Gabriella, Észak-Magyarország)
A Közértben avagy a modern ABC-ben minden megtalálható,
amire egy érzelmes és modern lélek vágyik. A dráma szemrevaló,
a miskolci előadás pedig fantasztikus színészi lelkesedésről tesz
tanúbizonyságot.
(ABC - Szekrényes sy Júlia, Esti Hírlap)
A Hamlet-előadás lényege és tartása a nagyszerű egyszerűség.
De ugyanúgy valami természetesen emberi érzelmesség. A rendező
bölcsen eltekintett attól, hogy csak a talányok szájbarágós megfejtésével bíbelődjék, valami fogyaszthatatlan
filozófiai kulimászt
tálaljon. Sőt, módfelett előzékeny, mert kristálytiszta levezetésű,
hús-vér Hamletet állított színpadra.
(Hamlet - Mihalicza Tamás, Mai Nap)
A Miskolci Nemzeti Színház Hamlet- bemu tatój a elsősorban létfilozófiai, egyúttal abszurd megközelítésű. Ez a Hamlet saját magával találkozik a szellem képében a helsingőri várfokon, s ezt
követően eljut a "többi néma csend" - pontig a létezés egyszeriségének fájdalmas megtapasztalása során.
(Hamlet - Bőgel József, Vasárnapi Hírek)
Megmozdult alattunk az addig szilárdnak hitt talaj és a forgózsöllye bepördítette a nagyérdeműt egy mai magyar közért mikroés persze makrovilágába. Ezt a szokását egyébként az előadás során végig megtartotta, ami több volt, mint egy jó ötlet, oda vojőrködtünk, ahová akartunk, az öltözőtől a parizerespultig.
Ebből
következik, hogy a színészeknek egyetlen nyugodt pillanatuk nem
lehetett tőlünk, esélyük sem kínálkozott a paravánok mögötti lazításra, de úgy tetszett, nem is igénylik a könnyítéseket. Az ABC
egész szereplőgárdája teljes intenzitással éli az eseményeket.
(ABC - Hegyi Hill Zoltán, Reform)

Pozsgai Rita
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LAWRENCEFERLINGHETTI

AZ ELME VIDÁMPARKJA
(Részletek)
(Fordította: Géher István)
Amit láttatnak láthatólag

Goya tablóképei
e világnak népei

a pillanatban amint
először illik rájuk a cím
"gyötrődő emberi faj"
Keresztülrajzanak rajzolt mezőket
hol teljes súlyával sulykolja őket
a baj
Rakásra szórva
csörrenő szurony nyöszörgő csecsszopók
betonboI tozta ég alatt
elvont a táj körös-körül
kiforgatott gyökér
megdőlt szobor denevérek szárnya csőre
síkos bitók
hullák és húsevő baromfiak
és végül mind a vég üvöltő szörnyetege
mit elszabadít
"a romlás képzelete"
fertelmes véresen valódiak
mint hogyha valóban volnának ma is
És vannak is
Csak épp a tájkép változott
Sorban az úton ma is úgy haladnak
rémétől űzve légiós csapatnak
mű-szélmalmoknak és hibbant kakasoknak
Ugyanazok ők ugyanaz a nép
csak épp hazulról távolabb seperten
egy ötvensávos autópályán
egy kővé válott kontinensen
ahol szabott közönkint tarka táblák
ábrázolják a bárgyú boldogság ábrándjait
A tablón megritkultak a kétkerekű taligák
de megszaporodtak az emberi roncsok
mázolt kocsikban
és összetorlódnak különleges rendszámlapok
és motorok
amik elnyelik Amerikát
Olykor a véghetetlen időből
fel-feltör pár jobbfajta srác
és köztük az egyik illető
aki oltári későn tör föl
a szakmájára nézve ács
hervadt egy helyről áll elő
amilyen teszem Galilea
és nekiáll zokogni és begerjed
és azzal jön, hogy annak egyfia
aki megcsinálta a mennyet
és a földet
és hogy a fej
aki ezt a balhét ránk lőcsölte
a Fater
És semmi gurítás
így ő
Az egészről megvan az írás
tekercsek frankó pergamentek
amit ott a csórók összezengtek
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és szerte hagy tak a Holt-tenger körül
állati régen
és amit aztán megtalálni sehol se lehet
körülbelül egy- vagy kétezer éven
át de legkevesebb
az ezerkilencszáznegyvenhetet
veheted
hogy pontosabb legyek
bár akkorára majdnem egyre megy
mert senki sem hisz már a mesében
hogy mást
ne mondjak én sem
Lázas lehetsz te tiszta hangyás
így szólítják meg őt
S hamar lehűtik őt
A Fára felkötik hűvösre úgy teszik
És egy csomó krapek ettől kezdve
modelleket bütyköl rakásra össze
kicsikében a Fát
s függőben Ót Magát
és folyton az Ó nevét hadoválva
hívogatják hogy netán lejönne Ó
közébük és beszáll na
hisz arra vár az egész galeri
hogy lenne ő a Nagymenő
aki megkeveri
különben nem jön össze a buli
Csak épp hogy nem jön ám le Ó
arról a Fáról
Csak úgy marad függőben Ó
azon a Fán hol
oltári egy ruhát kapott
és lett oltári hűs
valamint
a megszokott gyanús
helyekről kiszivárogtatott
újabb hírek szerint
oltári halott

Jarome David SALINGER
New Yorkban született 1919.január l-jén. A II.
világháború alatt katona az európai hadszíntéren - elbeszéléseiben
később felbukkannak e
hónapok emlékei. 1940-ben jelent meg első novellája, azóta is főleg elbeszéléseket és kisregényeket ír. A mai amerikai próza egyik legeredetibb és legrejtelmesebb alakja, teljes visszavonultságban
él. Világhírét a ZABHEGYEZÖ
című regénye hozta meg (eredeti címe: The Catcher in the Rye, 1951.- magyarul 1964, fordította: Gyepes Judit). Salinger további regényei
egy nagyszabású terv részei: egy félértelmiségi
családregény fejezetei, (Franny és Zooey, Magasabbra a tetőt, ácsok, Seymour: bemutatás).
Elbeszéléskötetének címe: Kilenc történet.
Salinger nyílt an vonzódik a keleti filozófiákhoz, a zenbuddhizmushoz.
(Idézet a Világirodalmi Kisenciklopédiából.)

------~

A "testvérek" négy pillanata
Lerch Tamás és Szabados Vanda

1.

3.

2.

4.

---------------~
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J. D. Salinger
kedvelt taoista meséje ...
Idézi: a "Magasabbra
a tetőt, ácsok
című regényében
Mu herceg, Csin fejedelme, így szólt Po Lóhoz: "Te magad
tisztességben megöregedtél. Tudsz-e ajánlani valakit a fiaid
közül. akit helyetted elküldhetnék lovat vásárolni?" Po Lo
így felelt: "A jó lovat meg lehet ismerni a tartásáról meg
a külsejéről. De az igazi táltos - amelyik nem veri fel a port,
s nyom sem marad utána -, az olyan felismerhetetlen, olyan
megfoghatatlan,
akár a levegő. Az én fiaim tehetségéből
erre nem futja; van annyi eszük, hogy meg tudják különböztetni a jó lovat a rossztól, de nem ismerik fel az igazi táltost.
Van azonban egy barátom, Csiu Fang-kao a neve, tüzelővel
és zöldséggel szokott házalni. Hát ő mindenképpen ért anynyit a lovakhoz, mint jómagam. Kérlek, beszélj vele."
Mu herceg megfogadta a tanácsot. és megbízta a házalót,
keressen neki egy harci mént. Három hónap múlva megjött
a házaló a hírrel, hogy megvan a ló. .Most Sa-csiuban található" - tette hozzá. "S miféle az a ló?" - kérdezte a herceg.
"Hát egy pej kanca" - hangzott a válasz. Am amikor elküldtek valakit a lóért, kiderült, hogy egy sárga mén. A herceg
igen megharagudott, és magához hívatta Po Lót. "A te barátod - mondta neki -, akit megbíztam, hogy lovat vásároljon
nekem, szépen elintézte a dolgot. Hiszen ez még azt sem
tudja, hogy kanca-e vagy mén, s azt sem, hogy milyen a
színe! Mit érthet az ilyen ember a lovakhoz?" Po Lo elégedetten sóhajtott fel: "Hát csakugyan, idáig jutott volna? - kiáltotta. - Ó, hiszen akkor ő tízezerszer többet ér nálamnál.
A nyomába sem léphetek. Kao csak a lelki dolgokra figyel.
Miközben a lényegről meggyőződik, megfeledkezik a hétköznapi részletekről; a benső tulajdorrságok érdeklik, s így
szem elől téveszti a külsődleges et. Amit látni akar, látja, és
amit nem akar, azt nem látja. Csak azokra a dolgokra figyel,
amelyekre figyelnie kell, és nem törődik mindazzal, amivel
nem is érdemes törődni. Kao a lovak ügyében olyan bölcsen
ítélt, hogy ő lovaknál különb ügyekben is bátran ítélkezhet."
Amikor a ló megérkezett, csakugyan táltosnak bizonyult.
Fordította:

Rendező
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és asszisztense:

Lengyel

Lengyel

Péter

Pál és Vágó Katalin

---------------~

Phoebe: Szabados

Vanda

Lerch Tamás és Locskay

Andrea,

a próbán

A Habhegyező főszerepét Lerch Tamás játszsza. Sorsa. világlátása. mint Holden Caulfieldé. A színház büféjében beszélgetünk.
- Életem egy-két éve nagyon hasonlít Holdenéhez. Konkrétan: engem is eltanácsoltak az iskolából. mint őt a Pencey-ből.
- Nem indiszkréció. ha megkérdezem honnan
és hogyan?
- Nem. A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatáról.
Nagyon
szemben
álltunk ott néhányan mindennel. Bácskai Misi
bácsi kedvéért mentünk oda sokrm..s a nyugdíjaztatása után harcolni kezdtünk a munkáért.
Délutánonként együtt próbáltunk valamit csinálni. Meg akartuk mutatni színházi tehetségünket - nyíltan harcoltunk a jogainkért. hogy
dolgozhassunk. Tudatosan lázad tunk minden
ellen. amit el tudsz képzelni ...
- Amúgy kamaszmódra ...
- A felnőttek elvárt ak valamit tőlünk. amit mi
úgy láttunk. hogy ők nem tartják sajátjuknak.
A játéktóI ment el a kedvünk.
- A Zabhegyezőt mikor olvast ad?
- Tizenkét-tizenhárom
évesen részt vettem
azokon a próbókori. amikor Lengyel Pali először
kísérletezett a könyvből színpadi játékot formálni. Nem értettem belőle semmit. ... szentesi
események közben valahogy kimaradt az olvasmányok közül, pedig bibliám lehetett volna.
Később emeltem le a polcról. közönséges gimnazistaként.
- És most eljátszod a főszerepet.
- Be is görcsöltem tőle kicsit. .. Pedig van
bennem egy film a regény alapján. amit csak
elő kell hívni.
- De nem a regényt kell eljátszanod és nem
is a saját életedet. Békés Pál színdarabjában
játszod a főszerepet. amiben felhasználja a regény történetét.
- Én nem szerepként fogom fel a dolgot. Sokkal fontosabb. sokkal személyesebb ügy annál.
Belülről van közöm hozzá. kívülről nem is hasonlítok Holdenhez ...
- Meqint a regénybeli hősről beszélsz ...
- ... Es azt várom. hogy az életemben sok mindent másként fogok látni utána. fölé emelkedek
sok mindennek.
- Színész akarsz lenni?
- Nem.
Nem
exhibicionizmus
munkál
bennem. Nagyon őszintének kell lennem. Csak
akkor történhet meg a csoda. hogya színpad
kitágul.

- De mi leszel. ha nagy leszel?
- Nem tudom. Nem is gondolkodom róla.
- Mint Holden
De belőle kibuggyan egyszer a vallomás
.
- Majd talán ha az idő rákényszerít. Még van
egy évem az érettségiig.
- Mikor voltál először színpadon?
- Nagyon fiatalon. nyolc-tízévesen. Tízéves
koromban filmben is játszottam. Akkoriban valóban ambicionáltam.
hogy színész. vagy rendező legyek. Óvodás koromban bohócruhában
mászkáltam Diósgyőrben. s a szüleim hagyták.
Akkoriban volt egy visszatérő álmom is. hogya
többiek körbeülnek és néznek engem. aki valamit megmutatok nekik. De ez az exhibíció elmúlt. vagy elfojtódott. .. Azt hiszem. a főiskolára nem jelentkezem ...
- Köszönöm. Sok sikert!

Solténszky

Tibor

A miskolci Holden: Lerch Tamás

--------------~---
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Békés Pál:

HABHEGYEZO
tévelygés két részben
Salinger Za bh egyező című regényének motívumai alapján

Holden Caulfield
Phoebe Caulfield
Mrs. Ackley
Lia Callagher
Sunny
Eustácia nővér
Szőke lány
Mary
Faith Cavendisn
Lillian Simmons
Jacqueline nővér
Barna lány

LERCH TAMÁS
SZABADOS VANDA
FEHÉR ILDIKÓ
TURÓCZI ÉVA

LOCSKAY ANDREA

Mr. Antolini
Mr. Spencer
Maurice
Luce
Bob
Alex
Pincér
Blop kapitány.:
Sally Hayes
Sandy
Ackley
Stradlater
Seymour
Franny

SZERÉMY ZOLTÁN m.v.
CSAPÓ JÁNOS
KUNA KÁROLY
POSTA LAJOS
SOMLÓ ISTVÁN
HONTI GYÖRGY
BAKSY ÁKOS
NAGY IVÁN
JAKO BEÁTA
BÓKA BEÁTA
KUCSINKA ATTILA
. 'fAKÁCS ADORJÁN
BODNÁR MÁRK
SEBESTYÉN CSILLA

Elvarázsolt Kastély-látogatók:
EKETE FRUZSINA. KISS VERONIKA. SZŰCS RITA. BARSI ÁGNES. DERZSÉNYI DIÁNA.
ROZSNYIK DÁVID. HAJNAL GÁBOR. HOLCZER VIKTOR. IZSÓ KATALIN. KABAI LÓRÁNT.
KEREKJÁRTÓ ISTVÁN. KUN RENÁTA. L6RINCZ GÁBOR. PALLÓS GÁBOR.
SZÁNTÓ FRIGYES. TÓTH ERIKA. TÓTH STELLA. VERES KRISZTINA
Dramaturg
SOLTÉNSZKY TIBOR m. v.
Díszlet
SZEGÖ GYÖRGY m. v.
Jelmez
BOZÓKI MARA
Ügyelő
RACK ZSUZSA
Súgó
PAPP ÉVA
Asszisztens
VÁGÓ KATALIN
Rendező:

LENGYEL PÁL
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In. V.

Delibes:

COPPELlA
romantikus balett három felvonásban

Charles Nuitter librettóját átdolgozta Majoros István
SZEREPLŐK:
A lány
A fiú
A katona
Coppelia
Coppelius

.
.
.
.
.

ANDERKÓ OLGA
KOMAROV ALEXANDER
KOZMA ATTILA
BÓKA BEÁTA
MAJOROS ISTVÁN

Polgármester
A lány anyja
LampagyuJtogato
Varrónő
Pék
A pék felesége

.
.
.
.
.
.

KAKUK FERENC
FARKAS SZILVIA
MATÓCZAY GÁBOR
GUZI EMESE
HOMONAI ISTVÁN
TÓTH ZSUZSA
BALI BARBARA
MARKÓ ÉVA
GÁBOR BARBARA
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' 01
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A 'any
1, b aratn
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Közreműködnek a Szemere Bertalan Gimnázium
tánctagozatos növendékei

Díszlet-jelmez:
Balettmester :
Dramaturg:
, ,
V1·l'agitas:
Asszisztens:
'Ügyelő:

.
.
.
.
.
.

ZEKE EDIT
VALENTYINA NAVAJEVA
KOVÁCS KRISTÓF
GIBÁRTI TIBOR
HAJDÚ ÁGI
KRIVJÁNYSZKI ISTVÁN

A színház zenekarát TÓTH ARMAND vezényli.
A koreográfiát tervezte és rendezte:

MA]OROS ISTVÁN
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Szabadlelkű diákkoromban
nagy gyönyoruseget okozott egy-egy matematikai vagy geometriai feladvány megfejtése. Akkoriban vegyészmérnöknek készültem, de azért
elindultam szavalóversenyeken
is. Mondtam lelkesen az
"ős Kajánt" - tizenévesen és eszembe sem jutott, hogya
verset is meg kellene fejteni.
ABalettintézetben
Vályi Rózsitói hallottam először,
hogyaműalkotásoknak,
zeneműveknek, könyveknek titkuk van.
Pécsett, Eck Imrétől azt tanultam meg, hogya táncművészet nem csupán technika, hanem amolyan misztérikus
játék, mint bármelyik színi előadás; és, hogyatáncosnak
is kell, hogy titka legyen, amikor kilép a sz!npadra __Akkoriban úgy éreztem, kezdek rájönni a megfejrésre. Ugy hívtam: munka.
Tizenöt évig voltam Pécsett. Lassan annak is tizenöt éve
lesz, hogy eljöttem onnan, de bárhová érkezem, azóta is
úgy érzem, Pécsről jöttem oda.
Miskolcra jöttem először. Itt azt tanultam, hogy egyedül
az ember a fontos és a dolgok mélyére hatolva őt találjuk
ott megoldásként.
Azután Debrecenbe mentern. Kilenc év alatt - persze
nem csak ott - közel száz darabban vettem részt koreográfusként, köztük 3 önálló balettest volt. Az egyik Liszt Ferenc zenéjére készült. Tőle utazni tanultam, mindenütt otthon lenni, és mindenütt önmagam maradni. Sok helyen
megfordultam és úgy éreztem, a titkok, amelyeket mindenüvé magammal vittem, hozzásegítettek a jó megoldásokhoz. Azt hittem, ez életem legtermékenyebb kilenc éve.
Persze, elfáradtam.
A közel száz darab alaposan próbára tett, bár nem a sok
munka fogyasztja a legtöbb energiát. Mindenesetre, amikor lejárt a 25. szolgálati évem, úgy gondoltam, nyugdíjba
megyek.
Ugy alakult a dolog, hogy inkább visszajöttem Miskolcra. Es ha nem tudnám, hogy nincsenek tökéletes magyarázatok, azt mondanám, itt csoda történt velem. A bizalom,
amellyel a táncosok fogadtak és amely az egész társulatból
áradt felém, rádöbbentett egy újabb. tanulságra: a mesterség, amit megtanultam, a titok, amelynek megfejtéséért
megszenvedtem akkor működik igazán, ha szeretem az
embert, akiért és akivel dolgozom. Igy született aztán tavaly a Diótörő és a Barokk-est, de az idei "Kapj el" is,
amely életem első musical rendezése volt. És persze a
"Coppelia". És remélem következő munkámnál a Traviatanál sem hagy cserben az a lendület, amelyhez a kölcsönös
jó szándék és szeretet szelgaltatja az energiát.
Majoros István

Farkas Szilvia, Tóth Zsuzsa, Bali Barbara
Markó Éva, Majoros István

LÉON DELIBES 1836 és 1891 között élt, vagyis nem
nagyon lehetett ideje unatkozni.
Ideges korban élt.
Ill. Napóleon szép napjait, aztán a Kommünt, a franciaporosz háborút, végül az azt kővető sivár feltámadást sikerült átélnie.
Ill. Napóleon, az igazi Napóleon nyavalyás kis unokaöccse vagy mije a maga kétbalkezes módján hagyott akkora
nyomot Párizs - és persze Franciaország, és így aztán Európa - életében, mint a Császár. Neki, pontosabban udvari
építészének, Haussmann bárónak kőszőnheti
Párizs a mai,
széles bulvárokkal és sugárutakkal kirakott városképet - és
vele a tudatot, hogy a széles utakat azért építették, hogy az
esetleg fellázadó nép ne tudjon behúzódni a szűk sikátorokon hevenyészett barikádok mögé.
A bulvárok lakóinak, Párizs ilyen vagy olyan - többnyire olyan: vagyis törvénytelen - úton megtollasodott úrhatnám polgárainak persze új művészet is kellett az addigi,
a vesztes forradalmakat decensen sirató elégiák helyett, új,
gazdag, mutatós, ne nagyon foglalkozzék semmivel, de
hadd szóljon. A Kaméliás hölgy kora ez: hihetetlen vagyonok keletkeznek pillanatok alatt, és amíg le nem csap a
gazdasági rendőrség, illetve az azt többnyire helyettesíteni
kényszerülő sors (kés vagy golyó, tüdő- vagy vérbaj képében), addig ügyes kezű mesteremberek aranyozzák be a
nagy semmit. A hamis könnyeken bőgni illik, az igaziakat
a k?r normális embere kiröhögi. Tombol az újgazdag ízlés,
a gIccs.
Radikális eklektika, mondják az ilyesmire az esztéták,
aztán csuklani kezdenek az undortól, pedig nem is biztos,
hogy igazuk van. Vannak ennek a stílusnak is nagymesterei. Itt van például Delibes.
Delibes egy pillanatra sem kacérkodott a komolyzenével. Operettkomponistaként
kezdte, aztán - miután húszéves korában megbízást kapott az Operától, hogy segítsen
egy elismert, de kissé nyökögős komponistának egy balettzene megírásában - valahogy ráérzett arra, hogya balettben, ebben az épp kihalófélben lévő, az önállóságból operabetéti tengődésre kárhoztatott műfajban kell próbálkeznia. És tényleg érdemes volt. Nemcsak önmagát tette pillanatok alatt világhírűvé, de gyakorlatilag
volt az, aki megmentette a balettet a végleges elsorvadásról. Azt az elismert
komponistát (bizonyos Minkust), aki mellé segítségül hívő
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Tóth Zsuzsa, Kakuk Ferenc, Anderkó
Alexander Komarov

Olga,

ták, ma már a kutya sem ismeri, Delibes balertjeit viszont
- például első ilyen munkáját, a Coppéliát - azóta is játszszák.
Delibes zenéje csupa tánc, csupa félreérthetetlen hangulat, csupa egyértelmű fordulat. A színpadon semmi szükség
szövegre - Delibes elmond és megfest mindent. Csak le kell
táncolni, ami a kottában áll.
Felkel a nap a kis galíciai falu felett: ablakok, zsalugáterek pattannak fel, a falusiak kiözönlenek a főtérre, mint
minden nap - itt szekták kőszönteni
a reggelt. Csak Coppélius órásmester főtéri házának ablakai maradnak csukva.
Végül Coppélius is előbukkan. épp akkor, amikor a varrónő hozza az elkészült ruhákat. Hófehér menyasszonyit
a falu legszebb lányának - és egy tűzpirosat Coppélius
mesternek. Ugyan ki viselné azt az órásmester magányos
házában?
Hogy kicsoda? Elég, hogy egy pillanatra félrelibbenjen
a függöny Coppélius ablaka mögött, és a Fiú világszép
lányt pillant meg odabenn. Mozdulatlan arccal, ájtatosan
olvas a drága, aztán megpillantja a Fiút, ijedten a szívéhez
kap - és kiejti a kezéből, ki az ablakon a zsebkendőjét.
A Fiú felkapja - de a szíve, a lányhoz hű szíve, az odaveszett.
Tavaszünnepre készül a falu, amikor beállít a Katona.
Az első, akit meglát, a lány lesz. Utána már nem is néz
senkire. Azt is alig veszi észre, hogy nagy baj történt: Coppélius háza kigyulladt! Amikor azonban észreveszi, segít
megmenteni a falut a tűzvészról.
A lány észreveszi, hogy a Fiú miben sántikál, így aztán
szívesen fogadja a Katona közeledését. De kíváncsi a titokzatos vetélytárs ra is, ezért barátnőivel az éjszaka belopózik
Coppélius házába. Itt látják meg, hogy az olvasgató gyönyörűség nem élő ember, hanem egy Coppélius-faragta
bábu. Az órásmester nemcsak őt alkotta meg, de bábu-másolatot készített szinte az egész faluról. A hebehurgya lányok addig játszanak a bábokkal, míg azok életre nem kelnek és el nem tiporják őket.
A hazatérő Coppélius menti meg a lányokat, majd dühödten elzavarja őket. De még mindig nem üres a ház:
hívatlan vendégként megérkezik a Fiú is. A zsebkendőt
hozta vissza: imádott ja helyett azonban Coppélius fogadja.
Leitat ja a Fiút, hogy emberként mutathassa be neki a Bá-

Guzi Emese, Majoros István

but ..Csakhogy a Lány, aki titokban a házban maradt, előlopózik, és kihasználva a Fiú részegségét és Coppélius idegességét, maga ül a bábu helyébe, így fogadja a Fiú udvarlását. Majd, leleplezve magát és tréfáját. kiadja a Fiú útját.
Elérkezik a Tavaszünnep napja. A falu imába mélyed,
révülten nézi az Idő Angyalát, ahogy táncba viszi sorra a
lányokat; és a tavaszt, ahogy összeboronálja a szerelmespárokat. Beállít Coppélius is, karján a bábulánnyal. Hirtelen
vihar tör ki. És a vihar elültével megszületnek a végleges,
visszavonhatatlan döntések: a lánya Katonáé lesz, a Fiú
pedig rejtélyes szerelmese, a megelevenedett bábu-lány oldalán vág neki az élet kalandjának.

Alexander

Komarov,

Bóka Beata, Majoros István
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~~------------------------------------------Coppelius mester
és társulata
Majoros István, a Miskolci Nemzeti Színház tánckari
vezetője - ez a hivatalos titulus -, Ő a Coppelia balett
rendezője, koreográfusa, egyben a darab főszereplője is.
Ö Coppelius.
"Kisiskolás koromban láttam először a Coppeliát
az Operában. Sőt ... úgyemlékszem a Coppelia volt
az első ?alett, amit láttam." ... Mégpedig a leghíresebb
Coppeliussal: Harangozó Gyuláva!. Az Coppeliusa
meghatá:~~ó é~,után?zandó volt, azóta is a Harangozó
koreográfiával játsszák az Operában abalettet.
A Harangozó Coppelius mozgékony, szökkenő kis
kobold volt, vibráló, ugráló, ördögi manó.
Majoros Coppeliusa más - egészen más.
Lépéseiben duplán lép - ettől játékos lesz, optimista.
Néha végiggördül a talpán - ettől jóságos, meleg-puha.
Az Coppeliusa a szívével varázso!.
Esendő; szerető és szeretetre méltó trol!. Amikor a
harmadik felvonás ban dolgavégezetten félreáll - megkönnyezhető. Amikor előjön, már semmi más, csak tetőtől talpig szeretet. Chaplin. Hogyan? Mitől ilyen ... ?
"Igazából magától lesz ilyen ... Örülök, ha kívülről
ilyennek látszik. Én ilyen vagyok, amilyen ... Akkor
ez a figura nem lehet másmilyen. Különben nem is
tudtam volna felvállaini. Ha nem azt éreztem volna
hogy, az. enyém: Nem kellett nekem ehhez szerepe~
formálni, Nem IS gondoltam arra, hogy majd alakítgatok. .. Majd azt csinálom, amilyen vagyok, mert ez
a Coppelius szerep olyan, mint az én szerepem a balett-társulatban.
Hiszen így többrétű a darabválasztásom. És ez nem véletlen. Mondjuk egy Shylockot
nem vállalnék el- annyira más ember. Ezek ösztönös
dolgok - és valójában önvallomás: az ember szavakkal nem tudja magáról elmondani, hogy milyen ennyire, így, csak eltáncolni tudja. Amikor lemegyek
a színpadról a gyerekek közé, lenn érzem, milyen vaő
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Markó Éva, Tóth Zsuzsa, Bali Barbara

Kozma Attila, Anderkó

Olga, Alexander

Komarov

gyok fönn a színpadon, érzem azt, amitől működni
tudok közöttük. Ez pedig az, hogy szeretem őket. A
mozgás többet fejez ki, mint amennyit az ember ki
akar mondani, A rengeteg játék improvizációként indult. Es még ma is az. És még ma is dühös vagyok
akkor, ha nem érek oda a zenére, és félek minden
előadástól, jézus, ma mit fogok csinálni? Természetesen vannak támpontok, de hogy mit mozgok közben,
azt a zene és a pillanat határozza meg."
A miskolci Coppelia borotvaélen tánco!. Az előadás
megtalálta azt a hajszálvékony szálat, amire ma itt a
közönségnek szüksége van. Szórakoztat - és mond is
valamit, kellemes is, tartalmas is "Érdekesek az előadás
összetevői:
Egy: ~elibes könnyűzenei szerzőként van elkönyvelve, szamos operett szerzője. Valóban könnyebb,
mint Csajkovszkij, de komolyabb, mint hiszik. Ott a
Lakmé. Kettő: E. T. A. Hoffmann Homokember című
novellája véresen komoly dráma. Három: Adva van a
hagyományos balett, úgy, ahogy játszani szokták. Ennek az eredeti francia szövegkönyvnek alig van köze a
Homokemberhez. A novella arról szól, hogy vannak,
akik így boldogok, és vannak, akik így. És, ha valaki
nem a !llaga "testreszabott" boldogságát találja megvége. En ehhez a mondandóhoz kerestem a Delibes
zene mélységeit -, és megtaláltam. Nekem meg kellett
találnom azt a borotvaélt is, amit észrevettél: ne menjen el a darab a filozófia felé, de az igényes miskolci
közönségnek adjon örömöt. Ez nem lehetett tudatos,
csak az ösztönös arányérzék teremthette meg.
A lány Coppelius mester szeretetétől és a fiú szerelmétől életre kel- meg kell mondanom, Coppelius csodálkozik legjobban azon, hogy él a baba. Így lopva
belekerült a balettbe E. T. A. Hoffmann fantasztikus
világa. A Delibes zene pedig ezáltal kiteljesedett."
.És így lett ez a miskolci Coppelia olyan előadás, amelyik egyetlen percre nem engedett ki a markából, nem
hagyott egy icipicit sem unatkozni.
"Számomra harci feladat: a nézőnek unatkozni
tilos! "
H. G.
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Kozma Attila
Ritka jelenség a színpadon.
Régen erre mondták azt: snájdig.
Egy igazi, lány szíveket dobogtató Férfi Kozma Attila
Katonája a Coppéliában. Nem csoda, ha a Lány tétovakisfiús Vőlegényétől ehhez az erős és védelmező Katonához fordul. ..
Pedig azt mondja, kamaszkorában
szégyellte, hogy
"jól néz ki", direkt hajlottan és "szakadtan" járt. Mostanában, így harminc körül, kezd beletörődni ...
"Ebből a gyerekből híres operaénekesnő
lesz" - jósoha Augusta Blezak operaénekesnő
édesanyja, Attila
várandós édesanyjának.
A mama ugyanis biztos volt
benne, hogy lánya lesz. Egyébként is komolyan vette a
jóslatot. Pedig először lány nem lett, aztán ahogy mutálni kezdett, kiderült híres énekes sem lesz Attilából.
Ezért íratta be színésznek készülő fiát a Pécsi Táncművészéti Szakközépiskolába,
ahol Majoros István, Uhrik
Dóra, Eck Imre tanította.
Az első igazi elismerést akkor aratta, mikor egy szalagavató bálon, ahol a többiek menüetteztek
- ő babos
kendő ben , gitárral Edda-számokra
táncolt. Ez Majoros
István ötlete volt. Attila szerint a Tanár úr legnagyobb
trükkje épp ez: mindenkit saját maga legjobb formájában felmutatni.
Attila később Szegedre került, kacérkodott
a Rockszínházzal, Miskolcon volt kartáncos és statiszta, két
évig Németországban
bűvész-segéd
és showtáncos,
majd tizennyolc hónapig katona ... Utána úgy érezte,
vége a színpadnak, a táncnak - valami komoly foglalkozás után kell néznie.
De aztán valahogy mégiscsak visszatért Miskolcra,
hogy statisztáljon a Hamletben, mert úgy véli, ez az a
darab, amivel egyszer az életben minden színházi embernek találkoznia kell, hogy megérhesse, hogy 32 évesen sosem-ismert balett-technikákhoz
törje ízületeit Valentyina Navajeva balettmester,
és utoljára, de elsősarban azt, hogy a Tanár úr vezetésével részt vegyen, ahogy
ő fogalmaz "az önmagába belefulladt
táncművészet
megújításában".
Majoros törekvését ennek a félig tánc,
félig színház tagozatnak megvalósítására ugyanis így értékeli, csillogó szemmel, lelkesen.
Volt Vőlegény M. Kecskés András Bolerójában,
Egérkirály a Diótörőben, Tanító a Barokk-estben - még
előbb Férj egy szegedi dzsessztánc-kompozícióban,
és
ugyanitt Vadász is a Péter és a farkasban.
De a színészet felé mocorgó lelkének mégis egyik
legkedvesebb szerepe a beszélni képtelen Meglökő volt
a Padlásban. Erről írta egy kritikus: " ... a ném as ágában
is sokat mondó Kozma Attila".
A beszédében
és némaságában
is egyaránt sokat
mondó Kozma Attila arról beszél, hogy a sZÍnház: tartás, hogy: kitartás, hogy: hit, hogy: alázat.
Hát csoda, hogy őt választja a Lány?

FZs .

Anderkó

Olga, Kozma Attila

Kozma Attila
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GÁBOR ANDOR - KARINTHY FRIGYES - MOLNÁR FERENC NAGY LAJOS - SZÉP ERNÓ - VADNAI LÁSZLÓ - EISEMANN - BUDAY
- DE FRI ES - FÉNYES - GYÖNGY - KÁLMÁN - MÁRKUS - SZÁNTÓSZIRMAI - ZERKOVITZ - BÉKEFFI - HARMATH - SZENESSZÉCSÉN - SZILÁGYI - PÁSZTOR:
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EGY KABARE ...
avagy:
Mi a csudának menjek én az Apolló Kabaréba?

...................................................

MÁHRÁGI
OROSZ ANNA
SERES ILDIKÓ

A Hölgyek
...................................................
.......................................................
Az Urak.......................................................
.......................................................

FÖLDI LÁSZLÓ
aUINTUS KONRÁD
SZERVÉT TIBOR

A Zongorista
A Díszítő

REGÖSZSOLT
FODOR BÉLA
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Szerkesztő-dramaturg
Zenei szerkesztő
Koreográfus
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FARAGÓ ZSUZSA
FEKETE MÁRIA m.v,
MAJOROS ISTVÁN
LOVAS IMRE
VERES ATTILA
MÁHR ÁGI-SIPOS MARI
GIBÁRTI TIBOR
CSERMELY ZSUZSA
FÜSTI MOLNÁR ÁGOTA
PÖL TZ JULIANNA
DUVALOVSZKYÉVA

Rendező:

SZERVÉT TIBOR
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"Egy cseppecske dráma,
d erama
d '
... "
Érdekes, most hogy az "Egy kabaré ... "
című április 17-i bemutatónkhoz kell kedvcsinálót írnom - azon érem tetten magam,
hogy mentegetőzni szeretnék. Hogy előkaptam ezt a mondatot is, itt a címben, amit Karinthy Frigyes, az egész magyar irodalom
egyik, ha nem legnagyobb írója írt, összegyűjtött - kabarétréfái elé.
Igen, mentegetőzöm: hogy ez a kabaré
nem jó kis marhaság, sok zenével, malacságokkal és összetákolt díszletekkel, ahogyan
képzelhetjük, ez a kabaré Karinthy Frigyes,
Molnár Ferenc, Gábor Andor, Eisemann Mihály, Szirmai Béla, Zerkovitz Béla szellemében működik, s ha így működik, akkor bizony
sok kis cseppecske dráma. Mondjuk egy
pezsgőspohárnyi.
Máhr Agi
Orosz Anna

Seres Ildikó
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Most pedig azon kapom magam, rémes:
valami vérkomoly irodalmi felolvasó estet
ígérek!
Hát nem! Ha Önök bejönnek a mi kabarénkba, és ha letelepednek az asztalok köré, remélhetőleg, mindenekelőtt rengeteget nevetnek majd. Sőt! Mi azt se bánnánk, ha, bocsánat, néha egyenesen röhögnének. És bizony,
igenis lesznek finom kis malacságok és bizony lesznek jó kis dalok, és persze az is igaz,
hogy a díszlet se valami nagyszabású ...
De azért mégse marhaság ez. Mégiscsak
arra törekszik Máhr Ági, Orosz Anna, Seres
Ildikó, Földi László, Quintus Konrád, a többieket egyberendező és közben játszó Szervét Tibor és a zongoránál Regös Zsolt, hogy
mikor a műsor végén fel hajtják velünk együtt
azt a bizonyos egy pohár pezsgőt, melyre
vendégeink(!), akkor kifelé menet ne csak a
pezsgőtől, hanem ettől a sok kis cseppecske
igazi drámától is mámorosak legyenek majd!
Faragó Zsuzsa
a műsor szerkesztője
Quintus Konrád
Szervét Tibor

Földi Lászlo
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Csitri voltam, tizenvalahány éves, amikor arról álmodoztam, hogy a gondolataimat
el kell
mondanom az "emberiségnek". Először azt terveztem, hogy filozófus leszek. - De az rideg volt
nekem. Többet akartam: ami a fejemben járt,
azt érzelemmel akartam átadni, hogy megérintse az embereket, beléjük bújj on.
Tehát csakis író lehetek. Alkotó. Annál nagyobb dolog nincs a világon. Tudtam azt is, ha
nem vagyok ösztönös tehetség, cefetül ráfázom
a dologra. Hiába "forognak a kerekeim" - nagy
a rizikó.
Nekem akkor ez lett az egyetlenegy munka,
amitől kerek a kerek: Mázlista vagyok, mert
egész életemben azt csinálom, ami nélkül nem
tudok élni. Akkor azt is megfogadtam, csak akkor írok, ha valamit nem tudok nem megírni.
Nem akartam író lenni csak az íróságért. Piti
dolognak tartottam. Eleinte megpróbáltam elmenekülni a saját dilim elől: időnként minden
írásoma telégettem.
Nem ment: 1967-ben megírtam az első "igazi"
novellámat, Mese Kainról, Ábelről, meg magáról az
Úrról... címmel. Istenáldotta B. Nagy László kritikus azt mondta rá: "Jó. És ezért ez itt öt éven
belül nem fog megjelenni sehol." Nyert. A novella
1972-ben jelent meg az ÉS-ben. Aztán '74-ig novelláim, tárcáim, mesemusical-em "látott napvilágot" az ÉS-ben, a Mozgóvilágban, a Rádióban.
A Pulimesé-t én is rajzoltam, első mesekönyvem volt, '69-ben jelent meg. Meg kellett írnom,
mert világgá ment "A" pulim, de bennem maradt. Annyira, hogy őt kellett megírnom az első
meseregényemben is. A Pöpöpapa és a kutyákok
'70-ben jelent meg. '69-ben megszületett a lányom, azonnal el kellett neki mondani mindent,
amit akkor tudtam: első felnőtt regény em az
Azértse '73-ban jelent meg.
Na, erre aztán egy akkora szilenciumot kaptam a nyakamba, hogy azóta se jelent meg
egyetlen könyvem sem - nyolc évig egyetlen sorom se - '76-ban a Pityke őrmesterrel, Marcipánnal és Csuszávai a Rendőrség pályázatát nyertem
meg, kidolgoztam a sorozat történeteit, de a tévé
csak úgy volt hajlandó megcsinálni, ha engem
"eltiltanak" az én Pitykémtől. Ezért aztán Peterdi Palival íratták meg a dialógusokat.
A szilencium az szilencium.
(A könyveket, amik azonnal elfogytak, antikváriumban se igen bukkantak fel, nemsokára
újra kiadja a Pesti Szalon Könyvkiadó.)

A szilenciumok természetükben hordozzák a
saját szilenciumukat. '82 óta azért megjelengetek, az En csak egy buta nő vagyok sorozatommal
az Új Tükörben - a Rádióban még most is megy.
A Szerelmese is megjelent novellaformában, a
Rádióban is lement, a tévében is. Amíg le nem
vették a képernyőről. Közben rendes en írtam:
volt, ami a kukába ment, van, ami az íróasztalban lapul.
Szerenesés alkat vagyok: az érdekel, hogy mit
csinálok, és nem az, hogy mit kap ok érte - mit
szólnak hozzá. így aztán kutyabajom. SŐt. .. jól
is jártam azzal, hogy kigolyóztak az irodalmi
életből, mert én a bili szélén lóbálom a lábam,
és onnan nézem, mi van benn a biliben, hogyan
fulladnak bele sorban a dicsőséges dicsőítettek.
Sok-sok rendőrfőkapitány
múlt ki mellőlem az
elmúlt húsz évben. Sejthetik már, mi a mindennapi betevő imám? Hát a vicc poénja: Maga már
régen nem lesz rendőrkapitány,
amikor én még
mindig ... kurva leszek Miskolcon.
Horváth Gita
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Azzal kezdődött, hogy egyszercsak ukmukfukk, beleszerettem a színházba. Ma se tudom, miért, hiszen minden akartam lenni, karmester, szobrász, zongorista, diplomata, baletttáncos, minden, csak színész nem akartam lenni
sohase.
- Fogtam hát magam, és elmentem Vámos
Lászlóhoz az Operettbe színházat tanulni. Mert,
ha az ember az alap-színházat akarja tudni, a
színház tízparancsolatát, akkor az Vámos és az
Operett. Szerettem az operetteseket, és ők is
szerettek engem: megérzem és érzem a színészt.
6 megérzi, hogy igazán figyelek rá. Vámos azt
mondta, "a talpadban van a színpad", meg azt,
hogy "Balzac terepasztalt csinált a regényeihez.
Magadban terepasztalnak látod a színpadodat,
és csak leírod, amit látsz". Nyilasi Judit meg azt
mondta, akárhol bökjük meg a Gitát, dialógus
folyik belőle. Hájjal kenegettek. Naná, hogy hittem nekik.
Aztán hirtelen el lettem tiltva a színháztól. Ez
a rohadt élet tiltott el: máshol kellett dolgoznom. Mérgemben tíz évig be se tettem a lábam
színházba. Utáltam azt a hullakamrát, ahol dolgoztam, és mindig picsogtam egy sort, amikor
elmentem a "fatornyos" előtt. (Az Operett az én
fatornyos kis szülőfalum.)
Nem igaz, hogy színház az egész világ. De az
igaz, hogy a színház: élet. Érzelem. Mosoly, méreg, szerelem, irigység, boldogság és féltékenység - minden. Reggeltől reggelig, érzelmek egymás ellen és egymásért. Nekem elhihetik: elég
sokszor éltem befalazott érzelmi fogyatékosok
között bezárva a "héttoronyba" .
És mit ad isten? Értem jött a színház. Megtalált és elkapott. Hegyi Árpád Jutocsának hívják.
Pofonegyszerűen kezdődött: mindennapi történet a szakmában. László Gyuri főszerkesztő a
Rádiótól elküldte Miskolcra az Azértését Jutocsának, hogy van-e kedve megrendezni a Rádió-
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ban. Volt kedve. Kondorosi Zoltán hangjátékot
írt a regényből. És ősztől jöttek-mentek a telefonok. Beszélgettem Boglárkával, a színház művészeti titkárával, Emesével, aki táncosként
most tanulja a titkári teendőket, Jutocsával a
Miskolci Nemzeti Színház igazgató-főrendezőjével. Minden szépen simán ment, fokról fokra.
Aztán, amikor személyesen is találkoztunk, Jutocsa meghívott néhány napra Miskolcra, hogy
megszagoljam a színházukat. Jó, majd megyek.
Guzi Emese telefonált: menjek már, várnak.
Nem akaródzott: ha az embernek elveszik a műsorait, igencsak nem akaródzik sehová se kimenni a lakásból, mivel nincs miből. Ha az ember szegény, elbújik. "Nemenni" legkényelmesebben otthon lehet. De Emese hangja olyan
volt, hogy váratlanul beleröhögtem a telefonba,
hülye vagyok én? Persze, hogy megyek. Anyutól
kértem kölcsön vonatra - és mentem.
Kész. Beléptem a színházba - és otthon voltam. És három napon át éltem. (Mert Pesten,
Rádió- és Tévéközelben egyáltalán nem élek.)
Sőt a színház azt is mondta, szeretjük a regényedet, az Azértsét, ezt a színházat Várkonyi Szilviának hívják, sőt a Faragó Zsuzsa nevű színház, Faragó Zsuzsa dramaturg nem átallotta
azt mondani, hogy az Azértse alap-mű - és
az én hiúságom "megrészegülten beleszédült a
színház ölelő karjaiba."
A színház meg rámnézett, és azt mondta, közénk tartozol. Amikor lementem a Hamletekre
(mármint arra a Hamlet előadásra, melyre a
színház meghívta a magyar Hamleteket, és a távollevő Hamletek szellemét), már hazamentem.
És hol voltál a bemutatón? Miért nem voltál itt?
Mikor jössz megint?
Jövök. Hetekre, vagy nem tudom meddig. Idejövök, és délelőtt írom a második "igazi" könyvemet, mert újra nem tudom nem megírni a
kontránál is kontrább magyar kontraszelekciót,
mert most már nagyon begorombultam attól,
hogyan tiporjuk sárba az értékeinket, és hogyan
megy mennybe a selejt. Aztán meg késő éjszakáig színházazok, színészezek, darabokkal bíbelődöm, és beleverem az orrocskámat a színház szagba.
Mert én akkor jól megszagoltam magamnak a
Miskolci Nemzetit.
Jövök, mert hívnak, és jönni szeretnék.
Ugyanis Jutocsa, amikor megrendezte az
"Azértis "-t a Rádióban ő is beleszagolt a levegőbe, és azt mondta: el kell jönnie Pestről.
Jöjjön Miskolcra.
Jöjjön a színházba.
Horváth Gita

Regős Zsolt karmester mesél nekem a kávéházról:
"Rőczey József a foyer büféjének vezetője találta
ki az egészet: legyen a színházban egy-egy este
igazi kávéház, ahol a vendégek kávézgatás közben
találkozhatnak a színház Művészeivel, a színházi
emberekkel. Dézsy Szabó Gábor lett az estek gazdája, és az közreműködésével mesélnek magukról
ezeken az esteken a színészek. Mesélnek az életükről, álmaikról, a.pályáról, gondokról, örömökről.
És meg is mutatják a "másik" énüket. Mármint
olyan produkcióval szerepelnek, amit a néző a
színpadon esetleg nem is lát tőlük. Van, aki énekel,
a másik verset szaval, prózát mond, felolvassa az
írását vagy hangszeren játszik. A városból máris
sokan kíváncsiak szeretett színészeik "háttér" arcára. Az első kávéházi esten a nézők megtudhatták, hogyaHamlet Gertrudisa - Horváth Zsuzsa
- milyen kíváló jazz-énekes, hogy jazz-táborokban,
fesztiválokon lépett fel neves jazz-zenészekkel."
Március 13-án, a második kávéházi esten
olyan sokan voltak, hogy csak az oszlop mögül
leselkedhettem. És így láthattam-hallhattam
Turóczy Éva megdöbbentő erejű, lüktető "igaő

Túróczi Éva a Kávéházban

zi" Edit Piaf dalait. Sokan énekeltek már Piafoto Az elmúlt harminc év során ilyen erőteljes
szívből jövő azonosulással nem találkoztam.
Regős Zsolt, aki a színészek munkatársa, kísérője, partnere a kávéházi bemutatkozásokban
- Évával szinte egyszerre lélegzett, együtt vesznek levegőt.
Nem tehetek arról, hogy valóban érdekel:
Évánál ez az egész Piaf-dolog hogyan is kezdődött. Csak ilyen vacakot tudok hát kérdezni
Évától: Hogyan kezdődött?
"A csepeli gimiben kezdődött, ahol volt egy vegyes tánckar, a néptánctói a jazzbalettig mindent
táncol tunk. Egyszer előadtuk a Kádár Kata balladáját, ott énekelnem kellett, és úgy énekeltem,
hogy maga a tánctanárom küldött el az énektanárhoz, hangképzésre, klasszikus énektanulásra. Az
még nem volt az én világom. Már főiskolás voltam,
amikor elkezdtem a konziban Garay AttilIától tanulni, jazzt, musicalt - és Edit Piaf-dalokat. Edit
Piafról mindent elolvasok, minden kottát, anyagot, lemezt, kazettát gyűjtök. Álmom valamikor
majd egy Piaf-est ... Nemcsak énekelni akarok ...
egy színdarab kellene ... egy igazi darab az igazi
Piafról. ..
Nem vagyok türelmetlen, én mindig hosszú távon gondolkodom. Például tudom azt, hogy prózában még sokat kell tanulnom ahhoz, hogy olyan
felszabadult és elemi legyek, mint akkor, amikor
énekelek.
Szeretnél még mondani valamit?
Igen. Szeretem a mákosnudlit. A ló a kedvenc
állatom. És szeretek felhőket fotózni.
Kérek szépen a felhőidből.
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1943-ban születtem
Diósgyőrben, ami akkor még mondják - nem egészen számított Miskolcnak.
Az általános iskolát is itt
kezdtem el, aztán a családommal együtt elhagytam a várost.
Mentségemre szolgáljon, hogy
- akkor még csak hétéves lévén
- én erről a legkevésbé sem tehettem.
Később, az általános iskola
után, visszatértem Miskolcra,
s a - ma már nem létező - Mikoviny
Sámuel
Bányaipari
Technikumban 1962-ben, csodával határos módon leérettségiztem.
Aztán rövid időre ismét elhagytam a várost, ahová 1965ben visszatérve, utóbb rövidnek mondható, műszaki pályafutásom vette kezdetét.
.
1969-ben életre szóló pályamódosítás történt: a Miskolci
Gárdonyi
Géza Művelődési
Házba kerültem, ahol megalakítottuk a Manézs Színházat.
A "Manézs", amely 1975-igműködött
a városban, valaLengyel

2K

Pál

mennyiünk számára meghatározó élményt jelentett.
Hosszabb szünet után 1988ban dolgoztam ismét Miskolcon, amikor is Békés Pál - Robert Cornier műve alapján írtCsokoládéháború című darabját rendeztem.
Aztán rögtön a következő
évben, 1989-ben, A három
testőr zenés változatát mutattuk be, rendezésemben, a Diósgyőri Várban.
Most ismét Miskolc, ismét
Békés Pál, s a mű címe: HABHEGYEZÖ.
Lengyel Pál
rendező
*

"Te Zoli, itt valami ketyeg ... "
Évfolyamtársak
voltunk, s
így minden vizsgáját láttam, az
elsőéves helyzetgyakorlatoktól
a negyedéves egész színdarabokig. Úgy emlékszem rá, mint
valakire, aki készen érkezett nagyonzöld, kölyökkutya osztálytársai
közé. Hallatlanul
könnyed és magabiztos és főleg
ellenállhatatlanul
mulatságos
volt a színpadon. Késznek, és
jelentősen érettebbnek tűnt a
többieknél, pedig csak 23 éves
volt. Akkor még Papp Zoltánnak hívták. Csak később lett,
idősebb pályatársára tekintettel Szerémi Zoltán, s így két lábon járó színháztörténet:
ezen
a néven volt ugyanis anyai ági
üknagyapja
valamelyik testvére neves színész, a Vígszínház alapító tagja ...
.. Vizsgaszerepei:
Szép Ernő
Ongyilkosa, Csehov Ványa bácsija, Szophoklesz Oidipusza,
persze nem kimondottan
bohócszerepek. De az is ő volt, s
ahogy az idő telik, úgy tudja, reméli, újra megtalálják valamikori szerepei. Most már valóságos életkorában
eltalálva őt.

Három évig "parkolt" a Vígszínházban,
mert
Marton
László, az osztályfőnöke odahívta. De mert tudta, hogy a
semmi ttevés árt a színésznek,
váltott. Ezután hét évig volt
Szolnokon, ahol talán az összes
fontos táncos-komikus
szerepet eljátszotta, természetesen
Bóni gróffal az élen. És II. Endrét a Bánk bánból. Továbbá
Rudit Szép Ernő Vőlegény éből.
Évek teltek el, s a lusta, pestközpontú színházi életből sokan semmit sem láttak szerepei
közül. És mégis: miközben tucatjával hullnak-tűnnek
el valamikor tehetségesnek remélt
főiskolás arcok, nevek, "A Szerémi" valahogy márka maradt.
"Ja, a Szerémi! Hát az isteni!"
- mondta mindenki, az is, aki
utoljára valamelyik vizsgaszerepében látta csak.
Játszott például a "Te Imre,
itt valami ketyeg" című egyfelvonásosban Lear királyt. A darabbeli
színházban
Shakespeare Lear királya megy, s az
előadást egy időzített bomba
ketyegése zavarja meg.
Szent meggyőződésem, s erről most minket, mint Fortinbras a Hamletben és Antolini a
Habhegyezőben győzhet meg,
szóval szent meggyőződésem,
hogy igen, Zoli, itt valami ketyeg!
Es hamarosan robban!
Faragó

*

Békés Pál
írói, fordí tói munkásságát
számba venni, csak felsorolni is
szűkös volna e hely -15 év alatt
hihetetlen mennyiségű művel
ajándékozott meg bennünket.
Műfajában, stílusában is igen
gazdag ez a termés. A históriai
helyzetek és a legendás történelmi alakok ugyanúgy vonzzák, mint a játékos képzel et
szülöttei - az előbbiekre példa
a Pincejáték, vagy a New Buda
c. színdarabok (emezt nemrég
m,;-tatta ,be ,az egri G;árdonyi
Geza Szmhaz), az uto bb ira a
Félőlény, ami egy hangjátékából lett "egész estés" színdarab. Szívesen mesél (A kétbalkezes varázsló, dr. Minorka Vidor stb.) és szívesen játszik ma-

gával a nyelvvvel (fordítások,
pl.: Burgess és az "Érzékeny
utazások Kelet-Európán át" c.
regénye). A nyelv és a vele való
küzdelem bravúrosan
válik
színpadi szereplővé A parti őrség szeme láttára c. darabjában, amit februárban mutattak be nagy sikerrel Franciaországban.
Nyelvi teremtő erejét, gazdagságát kutassa s méltassa
majd az utókor s az irodalomtörténet - számomra megejtő szerepeinek gazdagsága és
szerepj átszásának
minősége.
Elegánsan és pontosan alakít
akár regényt ír, akár mesét,
akár saját történetét mondja
el, akár más művének segít alázatosan eljutni a magyar olvasóhoz, rádióhallgatóhoz,
színházi nézőhöz. Gátlástalanul
szárnyal és merül a mélybe - s
mindegyik szerep jól áll neki.
Színész ő, alakoskodó művész
(nagyformátumú,
mondanám,
ha hízelegni akarnék neki), aki
a múlékonyság ellenében színpadi kollégáinál hatásosabban
vette fel a küzdelmet. Szerepeit: múveit őrzi majd a nyomtatott betű (és a mágneslemez.)
Még egy tettéről tudnia kell
mindenkinek, aki Békés Pált
alapfokon
ismerni
akarja.
Neki köszönhető, hogy a kortárs magyar dráma divattá lett
a magyar színházi világban az
elmúlt évtized alatt. Békés Pál
volt a kezdeményezője, ötletadója a drámaírók és színházi
emberek évente megszervezett
szakmai műhelyének, a zalaegerszegi Nyílt Fórumnak.
Nem semmi - mondhatnám
egy békéspáli fordulattal.
Solténszky
Békés

Pál

Tibor

Solténszky

Tibor

1953-ban születtem
Nyíregyházán. Gimnazista korom
óta foglalkozom színjátszással,
színházzal.
Jogot
tanultam
Szegeden, amit abbahagytam a
színház - az Egyetemi Színpad: Petőfi Rock, Kőműves
Kelemen stb. - kedvéért. Mesteremnek máig Paál Istvánt
tartom ...
Tizenharmadik
esztendeje
vagyok a Rádiószínház munkatársa dramaturgként. A színházi munka azonban folyamatosan csábít. Alkalmi társulatoknál (Szkéné Színház), az
Újvidéki Színháznál és Színiakadémián,
a Vígszínházban dolgoztam. Egyre gyakrabban csábít maga az írás is:
az egri Gárdonyi Géza Színház most játssza a Lúdas Matyi
általam (újra) írt változatát s
dolgozom
egy filmforgatókönyvön is.
Lengyel Pállal 1973-óta ismerjük egymást, akkor ő vezette a híres miskolci Manézs
Színpadot, dolgozni most először dolgozunk együtt.

Szívesen gondolok vissza a
majd két évtizede, a Pályakezdés éveiben Miskolcon csinált
Sarkadi darabra: A ház a Város mellett-re és a Bögrére,
A múlt évad Cirkuszhercegnője után most már nagyobb a
feladat, ifjúkorom kedvenc 01vasmányából drámát építeni.
Az ilyen díszlettervet
szaknyelven akcionalistának nevezik. Efféle próbálkozásaim közül a legsikeresebbek a kaposvári Candide és Marat Sadeelőadásokhoz készültek. Utóbbival a színház '82-ben Belgrádban a BITEF összes díját
elnyerte, én egy év múlva a
Novi Sad-i Scenografiai Biennálé ezüstérmét köszönhetem
Ács János Peter Weiss rendezésének.
Szegő György

Szegő György
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Tisztelt Igazgatóság!

TAPSREND
Minden színházi előadás
után előre meghatározott sorrendben hajolnak meg a függöny előtt a színészek. A legvégén egyenként jönnek ki, a
legesiegvégén, vagyis, ha nagy
a siker, olyan nagy, hogy vastapsot érdemelnek a színészek
- a vasfüggöny előtt köszönik
meg a tapsot, de ha még ennél
is nagyobb a siker - azaz óriási
- akkor avasajtón át búcsúznak a közönségtől. A néző tetszése arányában "vastapsol ",
kinek jobban, kinek kevésbé;
kinek vastagabban, kinek vékonyabban szól a taps.
Új sorozatunkban a nézők
elmondhatják,
elmesélhetik
azt, hogy melyik színésznek,
melyik előadásnak szól a vastaps.
Leveleket, véleményeket várunk kedves nézőinktől. Színházunk állandó látogatóival,
és a páholy tagjaival is szívesen
készítenénk fénykép es interjút
MI - akik csináljuk a színházat
- annyira kíváncsiak vagyunk
arra, hogy mit szólnak hozzá
ÖNÖK - akiknek az előadások
szólnak.

Allandó bérletünk van a
színházba már 30 éve, de az az
élmény amit vasárnap este ill.
délután kaptunk a .Fiamlet,
a dán királyfi" előadásával,
felülmúlta
minden eddigit.
Nagyon jól volt megoldva a
díszlet, a jelmezek, csodálatos a rendezés, de mindenekfölött Szervét Tibor alakítása. Az előadás befejeztével azt
éreztük, hogy szívesen megnéznénk mégegyszer.
Nagyon szépen köszönjük
ezt a csodálatos élményt, ami
után este sokáig nem jött
álom a szemünkre.
Szeretnénk, ha azok a miskolci polgárok is megtapasztalhatnák
ezt, akik távoltartják magukat a színházlátogatástól.
Attól félünk, hogy az ilyen
kiváló művész nem sokáig
marad körünkben.
Ezt nagyon sajnálnánk egyrészről,
másrészről meg lehet érteni.
Még egyszer köszönjük a
csodálatos élményt.
Üdvözlettel:
Dudás István és neje
Déryné bérlet
Miskolc, 1994. március 1.

Koncz Boglárka
színházi titkárnak
Kellemes húsvéti ünnepeket és sok locsolkodót kívánunk:
a Könyves Kálmán
Altalanos Iskola 8. d
osztályos
tanulói,
akik Boglárka nénitől kedvet kaptak a
színházba járás hoz.
1994. Ill. 30.
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A civil kurázsi kedvéért ...
váltottam
aranypáholyt
a
színházban. A civillét jelképe
egy szürke köpeny, mely véd
hó, jég, eső, szél ellen, mely
alkalmas arra, hogy akár egy
világkörüli úton is hű kísérőnk legyen és megvédje
testünket, mint lelkünket az
auránk.
Nem a magam kedvéért
váltottam az aranypáholyt,
mellett em , körülöttem
ül
egész családom. Nagyapám,
aki veressipkás honvéd volt,
még a reformkorban a polgári
kaszinó tagjaként sok pénzt

áldozott az 1859-ben újjáépített Miskolci Nemzeti Színházra. Édesapám hetedikes
gimnazista korában a múlt
század utolsó éveiben ütötte
a nagydobot a Nebáncsvirág
premierje
után, miközben
társai kalaplengetve húzták
Halmainé "a legbájosabb primadonna"
kocsiját.
Édesapám az 1923-as renoválás
utáni premieren nem vett
részt, mert éppen Turkesztánban ült szögesdrót mögött, mint hadifogoly. Hazajőve, az első ölelés után
megkérdezte Édesanyámtól:
Megvan még a színházunk?
Számomra a színház élet,
álom, gondolataimnak, lelki
élményeimnek megvalósulása. Én minden kérdésemre,
amely tudatomban támad, válaszát kapom a színházban.
Vagy úgy, hogy kimondják,
vagy úgy, hogy az előadás után
bekúszik a kérdésre a válasz,
mint hiányzó mozaikszem a
képbe. Ezért, számomra a
színházi élmény nem szokás,
nem hagyomány, nem időtöltés, nem látvány és nem irodalom, hanem személyiségem
szerves része, nélküle nem lennék ugyanaz, aki vagyok.
És, ha az érzelmi vonzatát
is le merem írni, a színház
együtt lüktet szívemben a vérárammal,
hiszen ki számomra a legkedvesebb volt,
onnan sétált át könnyed mosollyal a Fény országába.
Emléke, léte mindaddig valóság, amíg szívem moccanni
képes és eggy é forraszt egy
intézménnyel, melyre úgy nézek, mint az ő csillogó árnyékielkére.
így hát a színház szürke kis
civil létem színes kaleidoszkópja, ketten együtt megéljük a civil kurázsit, mint szomorú-édes vígjátékot.
Soha nem reméltem, hogy
városunkban lesz intézmény,

ahol a polgárok reprezentatív
módon egy-egy estét, délutánt együtt tölthetnek. Valóságos nagy élmény volt számomra, hogy a színháznak
eszébe jutott a társasági élet
megalkotása emberek, sorsok
összefűzése a társadalmi élet
megteremtése.
Ha nagy díjat oszthatnék ez
az ötlet nálam aranypecsétes
lenne.
Dr. Gyárfás Agnes

dr. Gyárfás Agnes az 1994. január 29-i
"Páholy-partyján" Körtvélyesi Erzsébettel
*

Színházi esték
Kissé röstelkedve
vallom be,
hogy hosszú évek óta nem láttam
a Miskolci Színház egyetlen előadását sem. Korábbról jó emlékeket tápláltam magamban, volt hát
bennem némi félelem, hogy ez az
ünnepi találkozás a régi baráti
színházzal nem okoz-e csalódást?
Ez azonban hamar eloszlott: jól
esett már a szépen felújított színházat látnom, és az első pillanatban megütött az a kellemes, oldott,
baráti szellem, amit csak a közös
alkotómunka teremthet meg.
Magáról az előadásról - nem lévén kritikus -, inkább néhány
szubjektív
észrevételem
volna.
A páratlanul
szép színpadkép,
amelyelőrevetítette
az előadás
színvonalát, szinte diktálta, hogy
minden színpadi mozgás - szöveg
és alakítás - a szín közepén uralkodó bástyatorony hangulatához
igazodjék, tehát egyértelmű legyen, keményen kifejező és egy
célt szolgáljon, mint az égre törő
bástya.
A Hamletben Shakespeare megírta a mindennapi politika örök
irodalmi parafrázisát.
Mégpedig
sokszínűen. Villogó felületekkel,
morált és érdeket ütköztetőn.
A darab ereje talán épp abban rejlik, hogy a képmutatás több rétegén áthatol az igaz és tiszta szándék, az erkölcsi ítélet is, amit a
darab vált ki, és igazol egyértel-

műen. Hamlet szerepe - azt hiszem
- azért olyan irtózatosan nehéz és
félelemkeltően magasra törő, mert
a politika és morál többszörös fényben megtörő képe az emberi személyiség tükrében rajzolódik ki.
A darab után a volt Hamletek találkozása sok emléket élesztett
bennem, olyan "Hamletekkel" találkoztam, akiknek az alakítására
jól emlékszem, és éppen különbözőségükből alakult ki emlékeimben a
Hamlet-figura egysége. Szervét Tibor alakításával újabb színnel járult hozzá ehhez a pontosan körülrajzolt figurához. A miskolci Hamlet érzékeny volt és férfias, intellektuális és szenvedélyes, és egyetlen
pontba gyűjtötte össze a darab sokszálú és szálaira szedhetetlenül
szorosra sodort mondanivalóját.
Ennyi idő az előadás után még
nem elég ahhoz, hogy nyugodt lélekkel állíthatnám,
a miskolci
Hamlet örök emlékem marad, de
arra már igen, hogy "önedző"
emlékké váljék, amely az idő teltével letisztul, s ha színei talán fakulnak is, körvonalai egyre markánsabban
rajzolódnak
ki bennem. Ebben foglalhatnám össze a
néző (és nem a szakkritikus) mondanivalóját: az élmény személyes
hatását.

SZAVAZÓLAP
Szerintem

művész volt az 1993/94 évad legjobb színésze,

művésznő volt az 1993/94-es évad legjobb színésznője,
és a

című előadás volt
a legjobb az 1993/94-es évadban.

A szavazó neve:

.

Lakcíme:

.

Telefonszáma:

.
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MISKOLCI PÁHOLY
Képek

a partyról,

Göncz Arpád,
vezető, Vámos
társaságában
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Remekül sikerült március 5-én a páholy-party!
A HAMLET című előadás és az azt követő party d íszvendége Göncz Árpád köztársasági elnök úr volt.

és az elnök úr látogatásáról

T. Asztalos Ildikó polgármesterasszony,
Hegyi Arpád Jutocsa igazgató-főrendező,
Lászlo, az Operaház főrendezője,
Gyulai Gábor köztársasági
megbízott
és Halász

Lovas Imre műszaki
Rózsa alpolgármester

Vendég és vendéglátók: Göncz Arpád Bodonyi Csaba építésszel, Hegyi Arpád Jutocsa igazgató-!őrendezővel,
Orosz Anna
és Horváth Zsuzsa művésznőkkel,
Gyulai Gábor köztársasági megbízottal és T. Asztalos Ildikó polgármesterasszonnyal

.Fiamletek: találkozója", Jakab Tamás, Végvári Tamás,
Kőszegi Akos és a házigazda Verebes István

Jakab Tamás, Kőszegi Akos, Szakácsi

Sándor

COPPELIUS

- Majoros

István

Főszerkesztő: Horváth Gita. Lapterv: Máger Ágnes. Lapmenedzser: Koncz Boglárka.
Felelős kiadó: Hegyi Árpád Jutocsa. A fényképeket Ilovszky Béla, Jármay György és Strassburger Alexandra
Készült a Borsodi Nyomda Kft.-ben

készítette.

