Színházi esték a Népházban

A doktor úr és Krúdy
Két ..régi” darabot láthatott
az októberi színházi program
ban Tata-bányán a Népház kö
zönsége.
Az új közönségnek
persze a régi produkció is új,
természetes voit hál így is az
érdeklődés, „ /l doktor úr” úgy
régi darab, hogy Molnár Fe
renc első sikeres színpadi m a
ré. de tulajdonképpen az el
múlt évadban tűzte műsorára
a' Madách Színház — a pro
dukció tehát viszonylag fiatal.
A
Radnóti Miklós Színpad
KRÜDY-ja
viszont új — a
Krúdy-centenáriumra állította
színpadra a nagy író müveiből
Gosztonyi
János író-rende
ző — maga a színházi
pro
dukció viszont régi — az 197Bas évad sikerdarabja volt. A
néző mégis á felfedezés örö
mével
ülhetett be, mindkét
előadásra' a 'Népházba. A Ma
dách Színház elsősorban „nagy

reóllítosáról

nevekben" ígért — és' adott is
—
különlegességet, színházi
érdekességet, a Krúdy-produkció viszont írói anyaga miatt
jelentett
élsösorban értéket.
A maga nemében mindkét elő
adás sajátos élményt adott.
Nem tudnám eldönteni, mi
volt
a vonzóbb a közönség
számára: a Molnár Ferenc ne
vével fémjelzett bohózat
—
vagy a Madách Színház elő
adása. Talán
mindkettő —
mert az tény, hogy csordultig
telt ház nézte, és derülte vé
gig a- bohózatot. Habkönnyű
játék ez tele kitűnő színpadi
figurákkal.
Nem jellemekkel
persze — az talán túlságosan
nagy alkotói „pazarlás” lenne
egy bohózatban,- de szerepek
kel, a <javából — s kitűnő boh ózyi •helyzetekkel. S a.'ren
dező,
Adám Ottó szabadjára
engedte a játékot — minden
színész egyénisége/ szerint for
málhatja meg a figurát, s et
től az alapjában'véve szeceszsziós játék még tarkábbá, még
színesebbé, „bohózatibbá” vált.
A kétes erkölcsű érkölcsbírát,
Púzsért,
a vagány betörőt,
Haumann Péter kivételes bra
vúrral játszotta el — s azonos
hangsúlyt kapott nála a szö
veg — és a szinte koreográfiái
pontossággal kidolgozott, gro
teszkbe hajló, „bohócos” moz
gás.
Ellenállhatatlanul áradó
humorát vaskosság és intellek
tuális
könnyedség egyaránt
jellemezte.
Márkus László a már látvá
nyos szerepből, Sárkány dók-,
tor alakjából a figurán is túl
mutató komikus jellemet
—
embert — tudott formálni, és
ez ugyancsak színészi bravúr.
Dunai Tamás ismét más stí
lust hozott — egy amorozó fi
gurájában egyszerre volt egy
típus és a szerep karikatúrá
ja.
De a ..helyén volt” Kiss Ma
ri, Piros Ildikó, Békés Itala,
Gyabronka József, Zenié Fe
renc figurája is az együttesben
— s ígv a színházi est egésze
felhőtlen szórakozást jelentett.

helyreállított épületben 1974ben
nyílt meg az új állandó
kiállítás.
miközben tovább
folyt a vár törökkori védműveinek, kazamatáinak helyreállítása. ahol a múzeum kö
zépkori kőtárat alakít ki. Az
Országos Műemléki Felügye
lőség,
mely az egész terület
építészeti helyreállítását irá
nyította. közel 11 millió forin
tot fordított az itteni munká
latokra.
A
helyreállított műemlék
nek méltó hangulatú kiemelést
és
keretet biztosit a terület
parkosítására. Az eredeti par
kosítási terv több mint 7 mil
lió forintot irányzott elő. Mi
vel azonban ez az összeg nem
állt a városi tanács rendelke
zésére. szükségessé vált a vá
ros társadalmának mozgósítá
sa a nagyszabású feladat meg
oldására. Sikerült társadalmi
üggyé tenni a helvreállítás be
fejező munkálatait, ezt bizo
nyítja például, hosv több mint
★
20 gazdasági egység, szervezet,
működött közre a romkert ki
Krúdy írói világa már na
alakításában. A tá'-sada’mi se gyobb elmélyülést és azonosu
gítség tette lehetővé, hogv a

lást
kíván a nézőtől — talán
ezért is voitak valamivel keve
sebbek, mint a bohózat előadá
sán. Pedig ez a produkció —
a Molnár-bohózat minden szí
nészi villogása ellenére — mé
lyebb és maradandóbb színhá
zi élményt jelentjeit. A Radnó
ti Miklós Színpad színházter
me kicsi, és így bensőségesebb
hangulatot tudnak ott terem
teni az irodaimi fogantatásé, a
befogadótól is nagyobb (elmé
lyülést igénylő produkfciók szá
mára. S mégis, a Népház nagy
nézőterén ülő közönség js' kö
zel került a színpadhoz, és ez
a játék, a ^produkció érdeme,
dicsérete. Krúdy írói világában
az álom és a valóság, a múiP'
és a jelen, az emlékezés ék a
vízió.
az illúzió-és kiábrándúltság sajátos mórion ötvö
ződik szinte szét váj as ztha tatlan. Alakjai is a valóság
az
álom határmezsgyéin járnak
— olyan különcöket
teremt,
mint a világjáró konzervatív
magyar úr: Alvinczi Eduárd.a
romantikus, ábrándozó Reze
da Kázmér — s állandó alak
jai: a szépasszonyok,
öröm
lányok, színésznők, hírlapírók,
és kupecek. írásainak nem a
történés, a mese a fő erejük,
inkább a hangulatok, és az iró
a lélek tájainak bebarangolá
sára,
különösen belső világ
megismerésére hív, csábít. — \
Ezért volt nagyon nehéz dol
ga a Krúdy-művekből játékot
komponáló
Gosztonyi 3ánős
nek; hiszen egyszerre kellett
mesét, akciót,
cselekményt
színpadra állítani — odavará
zsolni a Krúdy-művek hangu
latát és a Krúdy-hősöket. Ép
pen
ezért Gosztonyi János
színpadán a történéssel egyen
rangú szerepet kaptak a sze
replők
gondolatait, érzéseit
feltáró monológok — sőt a szí
nek, az ízek, a hangulatok is.
S az eredmény érdekes és meg
kapó: köze! kerülnek ezekhez
az álomból-valóságból,
áb
ránd és kiábrándultságból, ap
ró
örömökből és nagy-nagy
boldogtalanságból
összeálló
emberi sorsokhoz, Krúdy seitelmességében is feltárulkozó
írói világához.
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