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Az első magyar
„rendezői dráma"?

A Katona József Színház Coriolanus-
előadása újra végiggondoltatja - nézővel,
kritikussal egyaránt - a klasszikus szöveg
rendezői értelmezésének lehető
sokféleségét. A színháztörténésszel pedig
felidézteti a legelső magyar interpretáció
históriáját: a Coriolanus volt ugyanis - a
mától kölcsönzött szó-használattal -- az
egyik első „rendezői dráma"
Magyarországon, persze a szó XIX.
századi, romantikus értelmében.
Mindenesetre az első, melyet a korabeli
nézők és kritikusok értelmezése okán
vitattak, tehát nem irodalmi aspektusból.

Ahogyan a romantika (Victor Hugo
szerint: a szabadelvűség a művészetben)
diadalmaskodott színpadainkon is, kiszo-
rítva a drámaszöveg jó-rossz felmondására
korlátozódott „síró-éneklő iskolát", úgy
került előtérbe a dráma és az előadás
olvasatának kérdése, mint az alkotó
személyiség eredetiségének markáns
megnyilatkozása. A cél a színház számára
világos és meglehetősen egy-értelmű volt:
a valóság megnemesített ábrázolásával
nevelni, irányítani, mozgósítani a
közönséget a nemzeti-polgári feladatok
végrehajtása érdekében. A Shakespeare-
drámák példázatos értékelése pedig azért
kerülhetett az érdeklődés homlokterébe,
mert a Pesti Magyar Színház, a későbbi
Nemzeti 1837-ben megnyílt ugyan, de ami
az önálló magyar műsort illeti, még előtte
voltak (hogy csak a klasszikussá vált, ma
is emlegetett, sőt játszott sikereket említ-
sük) a Hunyadi László-opera, a Tiszt-újítás,
az első népszínművek hullámának.

A rendező feladatköre ekkor még nem
különült el a színészétől: a vándor-
színészet örökségének megfelelően a ve-
zető színész alakítása köré komponálódott
az előadás, ő határozta meg annak
értelmezését és stílusát, nemritkán a
színpadról, jelmezben, előadás közben
dirigálva halk szóval társait. Egressy
Gábor, a magyar romantika legképzettebb,
legtudatosabb színész-rendezője volt az,
aki túllépett a liberálisok erkölcsnemesítő
színházeszményén, és a

klasszikus szövegeket elsőként használta
radikális politikai példázat céljaira. A
bemutató 1842. január 25-én zajlott le
Egressy Gábor jutalomjátéka gyanánt a
pesti Nemzeti Színházban.

Egressy a korabeli viszonyokhoz mérten
rendkívüli gonddal készült szerepé-re, az
egész alkotói folyamatot kézben tartva.
Kezdve a darabválasztással: a Coriolanus
ugyanis nem szerepelt azon a gazdag
ajánlólistán, amelyet a Magyar Tudós
Társaság a színházi műfordítás
fellendítése érdekében még 1831-ben
közzétett. Maga készítette (németből és
prózában) eszmetársával, Dobrossy Ist-
vánnal a fordítást. Tollát már a színpad
igénye és lehetősége igazgatta. A dísz-
letváltozások számát jelentősen csök-
kenteni kellett, hogy minél kisebb költ-
séggel minél gördülékenyebb produkciót
hozhasson létre, a meglevő készletből
gazdálkodva. Négy évvel a bemutató után,
1846 júniusában, amikor Egressy volt az
ügyeletes rendező, bosszankodva jegyezte
fel naplójába: „Coriolán szobájának nem
voltam képes fejemből egy függönyt
találni, s egy sírboltot kelle használnom.
Mikor lesz már díszítményeinknek és
kosztümeinknek teljes albuma, mely
annyira szükséges . . . ?" 1847-ben
Henszlmann Imre, a neves műtörténész
javasolta, hogy vagy térjenek vissza
Shakespeare színpadához, vagy
készüljenek olyan típusdíszletek és -jel-
mezek, amelyeknek római változata hasz-
nálható lenne a Coriolanus mellett a Julius
Caesarhoz, Teleki László Kegyencéhez,
Hugó Károly Brutus és Lucretiájához is. Ez
a nem elhanyagolható gyakorlati szempont
hagyatta ki Egressyvel az I. felvonás
Corioliban és Corioli előtt játszódó
jeleneteit, egyszerűsítette a nagy
statisztériát igénylő diadalkapus
díszmenetet a lehető legegyszerűbbre,
iktattatott be a IV. felvonásba egy
semleges színhelyet („Aufidius házának
előcsarnokában") és húzattatta ki - többek
között - az V. felvonás 4. színét teljes
egészében.

A bemutató előtt néhány nappal, 1842.
január 16-án és 18-án Egressy tanulmányt
jelentetett meg (Coriolan Shakspear-től
címen) az Athenaeum, a legjelentősebb
liberális folyóirat hasábjain. Erre szükség
is volt: a drámát a pesti Német Színház
sem játszotta korábban. Egressy már itt
összegezte rendezői értelmezését:
„Shakspear hatalmas szellemével sikerült
e két heterogén elemet, a politicát és
művészetet, egymással eljegyezni,
hihetetlen közelbe

hozni, sőt bizonyos pontokban egybe-
olvasztani." A romantika személyiség-,
sőt zsenikultuszának szellemében kutatja
Egressy a címszerep motívumait. A figura
kulcsának a szenvedélyes hazaszeretetet
tartja, amely a „kevély ön-érzet és
népgyűlölet" révén csaphat át saját
ellentétébe. A reformkor minden-napi
gyakorlatának szól intelmül a gon-
dolatmenet végső megállapítása: „És mi-
vel motiválta e szörnyű ellentmondást
Shakspear? Felelet: az érzékiség, a vér
túlnyomóságával státusférfinál az elvek
felett!" A többi szerepről tett elemző
megállapítások már előlegezték a dráma
romantikus szerepkörök szerinti ki-
osztását: Volumniát a Nemzeti Színház
fiatal tragikája, Laborfalvi Róza játszotta,
aki a szerepét pályája végéig meg-
tartotta; az Egressytől „genialis satiricus"-
nak minősített Menenius Agrippát a
kedélyes atya szerepkörében jeleskedő
Szentpétery Zsigmond kapta. Ha hoz-
závesszük, hogy Virgiliát Lendvayné,
Aufidiust a színház hősszerelmese,
Lendvay Márton adta, és hogy Titus Lar-
tius Megyeri Károly egyik pályazáró
alakítása lett - a szereposztást valóban
parádésnak, sőt optimálisnak nevezhet-
jük.

Egressy a címszerepben a népével
szembekerülő arisztokrata politikus-zseni
tragédiáját játszotta el. (A látványos
jelenetek megkurtítása miatt Coriolanus
vitézsége egyébként is a színpadon kívül
rekedt.) A drámát már fordítóként ko-
morabbá tette az eredetinél - kritikusai az
előadásban is hiányolták néhány jelenet
shakespeare-i humorát. Coriolanus
ellenében Egressy azonban a népet sem
idealizálta: ismertető tanulmányban
„bárgyú népegyéniség"-ről beszélt, ame-
lyet Menenius Agrippa szarkasztikus
egyénisége volt hivatva ellensúlyozni. (A
két néptribunust Fáncsy Lajos, a társulat
intrikusa és László József, a szokott
„szeles gavallér" játszotta.) Hogy
mennyire fontosnak tartotta Egressy ezt
az ellenpontozást, ismét a rendezői napló
bizonyítja 1846-ból: ügyeletes ren-
dezőként a műsoron tartott dráma tömeg-
jeleneteit újra próbáltatta - amikor egy
olyan új produkcióhoz, mint Schiller
Stuart Máriája is mindössze négy próba
állt rendelkezésre!

A színész Egressy a címszereplőt -
drámaértelmezése és szerepfelfogása
megvalósításaként - egyértelműen ellen-
szenvesnek játszotta: megfosztotta őt hősi
vonásaitól, gesztusait pózokká fokozta.
Az alakítást rosszalló, mert az



eszményítést hiányoló Bajza Józsefnek
köszönhető a részletek megörökítése:

.. valóságos kisvárosi Coriolan volt, tele
hetykeséggel és ízetlen hetvenkedéseivel
egy izmos, pergő nyelvű suhancznak ...
hányta, vetette magát, szökdelt előre és
hátra, palástját vállai-ra kapkodá és
rángatta."

Az előadás mérsékelt érdeklődést kel-
tett, a páholyok és a zártszékek (az-az az
arisztokrácia és a polgárság ki-tüntetett
helyei a régi Nemzeti Színház-ban)
nagyrészt üresen maradtak. Abban
azonban minden bíráló egyetértett, hogy a
közönség megértette Egressy szándékát.
Bajza ezt meg is fogalmazta:

.. tetszéssel fogadtatott, ami igen ör-
vendetes jelenet, habár a tetszésnek egy
részét azon politicai szellemnek kell is
tulajdonítanunk, mely e drámát keresz-
tüllengi." Nemcsak Pesten lett világnézeti
vízválasztó a szerepértelmezés, ha-nem
még inkább a hagyományosan kon-
zervatívabb ízlésű Kolozsvárott, ahol
Egressy 1842 márciusában vendégszere-
pelt: „Coriolanus e szavaira: »sepredék
nép, csőcselék nép sat! « - páholyaink
némelyike tapsra méltóztatá tenyerét, a
parterre hatalmasan pisszegetett." Abban a
színházban történt mindez, ahol korábban,
az 1820-as években (Dérynétől tudjuk), a
tapsot senki nem merte elkezdeni a
kormányzói pár vagy távollétükben a
legmagasabb rangú látogatók
tetszésnyilvánítása nélkül.

És a történelmi zárópasszus: Egressy és
Dobrossy fordítása 1870-ig szerepelt a
Nemzeti Színház színpadán. A következő
fordító pedig nem kisebb költő volt, mint
Petőfi Sándor, akinek szövege 1848.
május 10-én jelent meg nyomtatásban -
személyiség és nép viszonyát újrapróbáló
históriai környezetben, már nem a
revolúciót előkészítő radikális
műértelmezés távoli érdekű dokumen-
tumaként. Hiszen a magyarrá tett Corio-
lanus Petőfi életművében már közvetlenül
Az. apostol Szilveszterét előlegezi.

BŐGEL JÓZSEF

Magyar szcenográfia
a felszabadulás után

Első rész

Az indulás

Az 1945-49 közötti időszak nem volt
könnyű, hiszen a szcenográfia kibonta-
kozásához mindenütt legalább három
intézményhálózat szükséges: színházak,
műhelyek és oktatási fórumok rendszere.
Mindezek - elsősorban a fővárosban -
olyan sebeket kaptak, hogy a teljes ma-
gyar színházi struktúra fejlődését évti-
zedekre nehezítették, befolyásolták. A ne-
hézségeket súlyosbították a koalíciós idők
egész színházművészetünkre kiható irá-
nyításbeli-művelődéspolitikai zavarai, a
minőséget is alaposan háttérbe szorító
pénzügyi bizonytalanságai, a tőkesze-
gényséd (több értelemben is).

Egyeseknek a világégés közepette még
bujdosás vagy a mentés is osztály-

részükül jutott. Nagyajtay Teréz például
Bajor Gizi otthonában húzódott meg fér-
jével együtt, s maguk is részt vettek a
védelmet adó férjének mentésében.
Ugyanakkor a magyar szcenográfia előző
korszakban elért nagykorúsodásának, ki-
vételes képességeinek és minden bi-
zonnyal helytállásának kétségtelen bi-
zonyságaként Oláh Gusztáv már ott
található az 1945 februárjában meg-
alakult úgynevezett színházi Ötös Bizott-
ságban, amely a felszabadult ország első
színházi reformtervezetét teszi le a Nem-
zeti Bizottság asztalára. A mérhetetlen
nehézségekre jellemző, hogy a nagy
tervezőtriász (Oláh, Fülöp, Varga) tagjai
közül az utóbbi, igazgatója (Major Tamás)
egyik októberi (1945) nyilatkozata szerint
maga festette a kuliszszákat az ország első
színházában. Az elvárások pedig nem
voltak kicsik, összefüggésben az új világ -
minden nehézség és zűrzavar ellenére -
rendet és minőséget kívánó legjobb
törekvéseivel. Staud Géza a Dramaturgiai
vázlatok című, rögtön 1945-ben
megjelente-tett alapvetésének A díszlet
dramaturgiája jelzésű fejezetében
leszögezi: „A díszlet nem öncélú kép,
hanem a dráma és a színház céljait
szolgáló eszköz .. . csak a színészen
keresztül kaphat életet. " Évtizedek
jelmeztervező-reprezentánsa, Nagyajtay
Teréz egyik 1945-ös nyilatkozatában így
fogalmaz a maga és

pályatársai feladatairól: „Nekünk a pro-
dukció egységén belül egy-egy szerep bel-
ső egységét, de ugyanakkor egymástól va-
ló különbözőségét kell szemléltetnünk .. .
A jelmeztervezésnek alapja az írott szerep,
a kivitelezés a színészi alakítást egészíti
ki ..." Mindketten - egy elméleti és egy
gyakorlati szakember - a szcenográfia
szigorú dráma- és színész(ember)-közép-
pontúságát hangsúlyozták a magamuto-
gatás, az öncélú festőiség helyett.

A vezető szerepet az előző korszakban
feltűnt, kinevelődött, egyik-másik
esetben már a pálya (egyik) csúcsára is
elén tervezőművészek Oláh Gusztáv,
Fülöp Zoltán, Varga Mátyás, Nagyajtay
Teréz és Márk Tivadar - játszották, akik
az indulás nagy ászai is egyúttal:
anyaszínházaikon kívül másutt is
„bevetik őket", mindig ott, ahol a
minőség és a kassza érdekében a lehető
legjobbat kell produkálni. Ekkor alapo-
zódik meg szinte monopolisztikus hely-
zetük, amelynek (korszakokon át) par
excellence tervezőművész jellegük, nagy
mesterségbeli tudásuk, stílusérzékenysé-
gük és stílusegységre való törekvésük,
egyfajta, talán emelt realizmusnak
nevezhető tervezési módszerük az okai és
az összetevői. Oláh Gusztáv már
korábban kivívta magának az uomo
universale, a tervezőnek, rendezőnek, mu-
zsikusnak egyaránt kiváló művészember
rangját, méghozzá bel- és külföldön egy-
formán. Nagyszerű társakkal (Nádasdy,
Ferencsik, Cieplinski, Harangozó) való
társulási képességének, tanítványokat ne-
velő műhelymunkájának termékei - Mo-
zart-, Verdi-, Puccini-, Erkel-, Kodály-,
Bartók-operák, -balettek kifejezőerejű,
tagolt terű, élő vonal- és színkultúrájú,
összegező jelentőségű színpadképei

átjönnek az új korszakba is, és még
sokáig maradnak az Operaház színpadán.
Az indulás különböző nehézségei miatt
kevés új keletkezik (Pique Dame, 1945,
Mandarin, 1945, Sakuntala, 1946, új
magyar művek), de alkotótárs a Nemzeti
Színház (Antonius és Cleopatra, 1946,
Szentivánéji álom, 1948) és a sok gonddal
küszködő Vígszínház (Mozart, 1946)
egyik-másik fontos produkciójánál. A
triász második tagja, Fülöp Zoltán is
ilyen „átjövő" művész. Kiváló szcenikai
tudással rendelkezik, német klasszikus
vagy romantikus, olasz, orosz és magyar
művekhez készített játékterei-re a nagy
lépcsőzetek, monumentális terek
jellemzők. Az induláskor egy-két
modernebb mű szcenírozásával is próbál-
kozik (Amerikai rapszódia, 1946), s még


