
helyét, s nem poénra játszik, inkább a
maga „etológiáját", viselkedési tanul-
mányát készíti el a figuráról. Ha van is itt-
ott némi visszaesés a játék feszültségében,
az előadás feltartóztathatatlanul tör a
végső káosz és a visszatérő kezdő-akkord
felé, amikor is a Smith házaspár helyett a
Martin házaspár ül a szalonban. . .

Aschernek, könnyen lehet, megvolt a
maga színészpedagógiai célja is e játékkal:
úgy is nézhető ez a két egyfelvonásos,
mint színészi-stiláris stúdium, hisz senki
ragyogóbb lehetőséget nem kínál a
színésznek ahhoz, hogy a szöveg és a
színészi impulzivitás szétválását és ezen
belüli paradox egységét gyakorolja. A ka-
posvári Ionesco-est igazi szenzációja
azonban az, hogy a szakmai elmélyülés,
ami ugyan jól felfedezhető és látható az
előadásban, a végeredmény szempontjából
már mellékesnek tűnik. Sokkal fontosabb,
hogy sikerült megtalálni magunk-nak egy
vérbeli színpadi szerzőt, aki iskolát
teremtett, s akinek iskoláját már jobban
ismertük, mint őt magát. Akiről
előítéleteink alapján nem akartunk tudo-
mást venni, pedig akitől - a feladatok
szakmai minőségét tekintve - a magyar
színjátszásnak épp azért van mit tanulnia,
mert egészen más hagyományokra épül.
Sikerült megtalálnunk magunknak az
eredeti, „mérték utáni" Ionescót, aki -
gondolkodjunk róla így vagy úgy -
mindenképp egyedi és autonóm érték
századunk színházában. Martin Esslin
„heroikus kísérletnek" tartja életművét,
amellyel az emberi kapcsolatok gátjait
akarja áttörni. Kaposvárott inkább frissítő
szellemnek tűnt, a nagy tépelődő és
gondolatserkentő bohócok képviselőjének,
akinek maszkja mögül a humánum értékeit
féltő szempár tekint ránk.

Eugene Ionesco: Különóra (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Szekeres József. Díszlet: Khell
Zsolt m. v. Jelmez: Cselényi Nóra. Rendező:
Ascher Tamás.

Szereplők: Lukáts Andor, Csákányi Eszter,
Lázár Kati.

Eugene Ionesco: A kopasz énekesnő (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Gera György. Díszlet: Khell
Zsolt m. v. Jelmez: Cselényi Nóra. Rendező:
Aschcr Tamás.

Szereplők: Jordán Tamás, Pogány Judit,
Máté Gábor, Lázár Kati, Csákányi Eszter,

Koltai Róbert.

NÁNAY ISTVÁN

Kell a romantika!

A kőszívű ember fiai
Zalaegerszegen

Zsúfolt ház. A nézőtéren gyerekek, fia-
talok, felnőttek. Az előadás elején ahány
ember, annyiféle várakozás, annyiféle
nézői reagálás. Az előadás végén a kö-
zönség egy emberként kerül valami rég
nem tapasztalt nézői állapotba: elérzé-
kenyülve, ugyanakkor lélekben megerő-
södve vesz búcsút a szereplőktől. Aligha-
nem ez az az állapot, amelyet - óvatosan -
katarzisnak neveznék. Vagy másképpen
úgy fogalmaznék: szükségük van az em-
bereknek a romantikára, s e szükséglet
művészi kielégítése a színház kikerülhe-
tetlen feladata. Am eleget tud-e tenni ma
ennek a feladatnak a magyar színház?

A zalaegerszegi színházi este egy régi,
forró hangulatú előadás emlékét eleveníti
fel bennem. A kőszívű ember fiainak máig
legjobb - Jókaiénál vagy Hevesi Sándo-
rénál drámaibb - dramatizálását 1953 vé-
gén mutatta be az Ifjúsági Színház Apáthy
Imre rendezésében. A főbb szerepeket a
bemutatón Kovács Károly, Dajka Margit,
Kemény László, Dömsödi János, Pataky
Jenő, Somogyvári Rudolf, Sallai Kornélia,
Bánki Zsuzsa, Vass Éva, Gordon Zsuzsa,
Kamarás Gyula, Halassy Ma-riska,
Horváth Jenő játszották. Közel háromszáz
előadást ért meg a Földes Mihály készítette
darab.

Nemcsak a parádés szereposztás, a ki-
tűnő előadás aratott akkor frenetikus
sikert, hanem mindenekelőtt az, hogy sok-
sok sematikus mű után A kőszívű minden
közönségréteg számára átélhető, közös
élményt nyújtott, a magyar nemzeti múlt
mindenki által ismert eseményei Jókai
feldolgozásában akkor többletjelentéssel
is bírtak. A darab rövid idő alatt bejárta az
egész országot, alig volt vidéki színház,
amely ne mutatta volna be. Utoljára 1961-
ben Veszprémben játszották, aztán több
mint két évtizedig eltűnt a repertoárból.

Ezek az évtizedek nem kedveztek a ro-
mantikának. A deheroizálás, a deroman-
tizálás s az egyéb, ma már gyakran csak
divatnak tűnő újítások sok hasznos ta-
pasztalattal gazdagították a művészeti és a
színházi életet, ugyanakkor érzelmi
elszegényedést eredményeztek. Az utób-

bi években szórványos próbálkozások
történtek a romantika felélesztésére, ám
kiderült, hogy időközben nemcsak a
lélektani-realista színjátszás alapjai fe-
lejtődtek el, hanem a romantikus játék-
stíluséi is. Ugyanakkor másfajta, elidege-
nítésen, biomechanikán, rituálékon s
egyéb alapokon nyugvó játékmódok sem
honosodtak meg. S miközben a fiatalok-
nak és idősebbeknek egyre növekvő igé-
nyük van a romantikára, a színészek,
rendezők, tervezők elfelejtették vagy meg
sem tanulták azokat az ismereteket,
amelyek a romantikus művek színpadra
állításához elengedhetetlenek.

A zalaegerszegi sikeres és hatásos Jó-
kai-bemutató is magán viseli a roman-
tikus játékmód körüli bizonytalanságok
következményeit. Földes Mihály a dráma
középpontjába Baradlaynét helyezi, a
dráma főkonfliktusa a halálos ágyán
végrendelkező Baradlay Kázmér és fele-
sége között alakul ki. Ez a konfliktus
azonban nem teljesedhet ki, hiszen a
család feje rögtön az első jelenetben meg-
hal. Eszméit, politikai meggyőződését
másoknak kell képviselniük Baradlay-
néval szemben. Így jön létre az az össze-
tett konfliktusrendszer, amelynek egyik
pólusán Baradlayné - s az őt segítő
Lindenwall Edit - áll, míg a másikon
mindenekelőtt Rideghváry Bence, illetve
a két Plankenhorst asszony: Antoinette és
Alphonsine. Az összecsapás a haladás, a
forradalom, a magyar függetlenség
támogatói és ellenzői között bontakozik
ki, s a dramatizálás legfőbb erénye, hogy
ez az ellentét mindvégig személyes sorso-
kon keresztül jelenik meg. A konfliktus
tétje a három Baradlay fiú sorsa; Barad-
layné azért harcol, hogy fiait a magyar
haladás ügye mellé állítsa. Erőfeszítéseit
siker koronázza, miközben a háttérben
leperegnek a negyvennyolcas-negyven-
kilences események, sőt finoman adagol-
va lezajlanak a Jókai-regény mellékszála-
it képező egyéb történések is, mindenek-
előtt a Richárd és Pallwitz Ottó barátságát
megmutató epizódok, illetve az Ottó és
Alphonsine közötti „vadromantikus"

eseményszál, az eltüntetett gyerek
históriájával. A család és Baradlayné
legnagyobb vesztesége Jenőnek a fivére
helyett önként vállalt halála. A
forradalom és a szabadságharc bukása
Ödön és Richárd életében csak kihever-
hető és kiheverendő törést okoz. Bár Ba-
radlayné elvesztette legkedvesebb fiát,
mégis győztes, mert mindenben férje aka-
rata ellen és a jó ügy érdekében csele-
kedett.



Míg a dráma konstrukciója kiállta az idő
próbáját, hangvétele ma már kissé
patetikusnak hat. Éppen ezért a zala-
egerszegi előadás rendezője, Ács János
némileg átigazította, szikárabbá tette a
darabot, annak szituációit , nyelvi világát.
A beavatkozás nyomán azonban nemcsak
a túlzott pátosz tűnt el, hanem veszített a
romantika heve, végletessége is. Tovább
gyengült a romantika ereje az előadásban
is, mivel a rendező vissza-fogta a
színészeket, realista szerepformálásra
inspirálta őket. Hiányoznak az érze-
lemmegnyilvánulások szélsőségei, a jó
nem elég jó, a gonosz nem elég gonosz,
kiegyenlített játék folyik a színpadon.

A romantikus mű realista megközelí-
tésének kétségkívül vannak előnyei, de
hátrányai is. A rendező is, a színészek is
biztosabbak a realista - vagy a „kvázi-re-
alista" játékformában, mint a romanti-
kusban, így a kiegyenlített játék hitelesen
teremti meg a darab realista szintjét. (A
realizmus mellett azonban például az el-
idegenítés is helyet kap: az egyes jelene-
tek legfontosabb mozzanatait vörös rival-
dafény teszi hangsúlyossá, hol didaktikus,
hol ironikus felhangot adva az epi-
zódoknak, mondatoknak.) A dráma szer-
kezete, figurái azonban alapvetően a ro-
mantika jegyeit hordozzák, a kapcsolatok
mélysége, jellege, az
érzelemmegnyilvánulások hőfoka csak a
romantika túlzásaival válnak igazakká, a
realista meg-közelítés hűvössé, végső
soron érdektelenné fokozza - fokozhatná
le a dara-bot.

Az előadásban a szereplők közötti vi-
szonyok pontosak, lélektanilag indo-
koltak, a figurák többsége jól körvona-
lazott. A jelenetek beállítása - jó értelem-.
ben - operai tablókat idéz, a jeleneteknek
egy-egy kulcsmondatra kihegyezett lezá-
rása hatásos, a jelenetek viszonylag lassú
tempója s a sok és függöny mögött tör-
ténő átdíszletezés ellenére az előadásnak
feszes ritmusa, íve van. De valami mégis
hiányzik, néhány színészi-rendezői meg-
oldatlanság miatt nem lehet teljes a szín-
házi élményünk.

Mindenekelőtt a produkció szegényes
kiállítása zavaró. Az elmúlt évtizedek kü-
lönböző operai és prózai romantika-
megközelítési próbálkozásai többszörösen
bebizonyították, hogy a romantika
lényegével összeegyeztethetetlen minden
leegyszerűsítő, lecsupaszító, elszegényítő
megoldás. „Szegény színházban" nehezen
jeleníthetők meg a romantikus művek,
különösen akkor, ha a szegénység

nem koncepcióból adódik, csupán pénz-
hiányból.

A zalaegerszegi előadásban ugyanaz a
pár statiszta játssza a Plankenhorst ház
estélyének vendégeit, majd néhány perc
múlva a bécsi felkelő diákokat s néhány
jelenettel később Richárd huszárjait.
Nemcsak illúzióromboló, de a jelenetek
értelmét, hitelét is megkérdőjelezi, ha a
tömegjelenetekben csak néhányan, ráadá-
sul mindig ugyanazok lézengenek. Alkata,
kinézése alapján nem mindenki alkalmas
arra, hogy megjelenítsen pórt és főurat,
főleg akkor nem, ha hiányzik belőlük a
stílusérzék, stílusbiztonság is, mely az el-
térő társadalmi és foglalkozási rétegek
tagjainak ábrázolásához elengedhetetlen.
Ez esetben függetlenül attól, ki mit
játszik, mindig egyformán csak civil sta-
tiszta marad.

Nemcsak szegényes, de rosszul is hasz-
nálható Khell Zsolt díszlete. A vérig

használatos alapdíszletváz igen kevéssé
variálható, nem képes a különböző hely-
színek elkülönítésére, s így az eltérő
funkciójú és rangú szobabelsők Barad-
layék vidéki háza, Plankenhorsték bécsi
kastélya, Haynau pesti hivatala stb. -- jel-
legét néhány bútor, kép, díszítés nem
tudja érzéklétesen megadni. A térkiala-
kítás átgondolatlanságából adódóan
többnyire csak oldaljárások vannak, így a
romantikában nélkülözhetetlen, középen
történő hatásos belépők és jelenet-záró
távozások lehetetlenné válnak.

A rendező jó néhány jelenet térszerve-
zésekor a szituációk térbeli hangsúlyos
pontját nem a színpad közepére helyezi, s
ezzel szintén a jelenetek romantikus ha-
tását gyengíti. :A legjellemzőbb e tekintet-
ben az .a jelenet, amelyben Jenő vállalja,
hogy Ödön helyett ő megy Haynau idé-
zésére Pestre. Ekkor a Jenőt játszó Nád-
házy Péter a színpad bal elülső, homályos
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T a má s ( Ö d ö n ) é s Bar t a Má r i a ( Ba rad l ay né )



sarkában áll, míg a színpad közepén Ödön
és Baradlayné, kissé hátrább Richárd, Edit
és Aranka látható. Nádházynak a
nézőknek háttal állva kell elmondania
döntését, tehát többszörösen is jelenték-
telenné van téve a helyzet, amelynek fő-
szereplője természetesen Jenő, s ahhoz,
hogy az őbenne lezajló folyamatokat lás-
suk, a színésznek kellene a középpontban
lennie.

A látványvilág másik tényezője a jel-
mez. Laczó Henriette ruhái szépek, stílu-
sosak, a mű romantikus világát, a figurák
lényegét kifejezők. Ám a színészek egy
része - főleg a fiatalabbak - nemigen van
tisztában azzal, hogyan kell viselni ezeket
a ruhákat, miképpen lehet mozog-ni,
viselkedni bennük. Egyedül Farády István
tud uniformist úgy hordani, ahogy az
elvárható egy tiszttől. Míg Szalma Ta-
mástól még úgy-ahogy el lehet fogadni,
hogy mozgásában, viselkedésében sem-mi
feszesség, katonásság nincs, hiszen ő nem
hivatásos katona, Nemcsák Károly
Richárdjánál már több mint feltűnő, ha
nincs összhangban a bokaösszeverés és a
főhajtás, ha mozgásában több van egy mai
fiatalember lezserségéből, mint a
huszártiszt fegyelméből, ha zabolátlan
mozdulatait minduntalan zavarja a kard-
ja. Deák Éva (Aranka) és Császár Gyön-
gyi (aki Fekete Gizitől vette át Alphonsine
szerepét) mozgását letagadhatatlanul a
mai nadrágviselet szabja meg, ám a

hosszú szoknyás ruhák más mozdulato-
kat, lépéshosszt igényelnek, másképp kell
elindulni, leülni egy ilyen ruhában stb.

Tévedés ne essék, nem elsősorban a
színészeket, nem is csak a rendezőt hi-
báztatom mindezért. S nem is azt szeret-
ném, hogy az előadás múzeumi hiteles-
séggel idézzen fel egy kort. De bizonyos
külsőségektől nem lehet eltekinteni a
kosztümös darabok esetében, s ezek a
látszólag mellékes külsőségek az elmúlt
évtizedekben kiiktatódtak színjátszá-
sunkból, s hovatovább nemhogy egy
romantikus művet, de a Molnár Ferenc-
darabokat sem képesek színházaink hi-
telesen eljátszani. A különböző viselke-
désformákat a főiskolán nem tanulják
meg a színész- és a rendezőnövendékek,
de még a tervezők sem, s a gyakorlatban
is egyre kevesebb rendezőtől, idősebb
kollégától lehet ellesni a műhelytitkokat.
Olyasmiket például, hogy miként lehet
előkészíteni egy poént vagy egy hatásos
jelenet-, illetve felvonászáró mondatot.
(Láthatóan a rendező pontosan kidolgozta
ezeket a jelenetzárásokat, a színészek
pontosan kitartják az előkészítő és a
befejező mondat közötti hatásszünetet,
mégsem jön létre az a feszültség, belső
erő, amely a technikát életté változtatná
át.)

A romantikus művek előadásának

egyik kulcskérdése : milyenek az intri-
kusok. A cselekményt mindig ezek az
alakok mozgatják, s ahhoz, hogy a
történet izgalma, feszültsége megterem-
tődjék, hogy a jók valóban jók lehesse-
nek, kellőképpen gonoszaknak kell len-
niük az intrikusoknak. Ugyanakkor mai
realista szemléletünk az ilyen figurák
cselekedeteiben is lélektani hitelességet
igényel. Nem könnyű tehát megtalálni a
helyes arányt a földöntúli gonoszság és a
földhözragadt realitás között. A zala-
egerszegi A kőszívű ben - az előadás reá-
lis megközelítéséből is adódóan - az int-
rikusok nem elég markánsak. Legjobban
Falvay Klári Antoinette-je fedi a figuráról
a regény alapján kialakított képzetünket,
igaz, az ő szerepe közelíthető meg
leginkább realista módszerrel, hiszen
Antoinette-et nem megszállott bosz-
szúvágy hajtja, hanem társadalmi rangjá-
ból következik az a keménység, határo-
zottság, felsőbbrendűség-érzet, amely
végül is ellenszenvessé teszi.

Nehezen ítélhető meg Császár Gyöngyi
Alphonsine-ja, mivel ő beugrással 'vette át
a szerepet, s alkata, színészi habitusa
szerint nem igazán való (még) neki ez a
feladat. Ám attól, hogy alakításában súly-
talanná vált a cselekményt mozgató egyik
főszereplő, igen sokat vesztett az előadás
feszültsége, s nem alakult ki a Baradlayné
és a Rideghváry-Plankenhorsték közötti
konfliktus.

Az intrikusi szerepkörrel kapcsolatos
zavarokról főleg Hetényi Pál Rideghváry-
alakítása árulkodik. Hetényi szerepének
kulcsául azt az epizódot választotta,
amelyben Baradlayné kikosarazza őt. Eb-
ből a jelenetből kiindulva lélektanilag
hitelesen formálja meg a figuráját, pontos
képet ad arról, mi állítja szembe ezt a
férfit Baradlayékkal. De hiányzik belőle
minden olyan vonás, amely valóban fé-
lelmetes ellenféllé tenné, olyanná, aki
nemcsak bennfentes az udvarban, de az
események egyik háttérbe húzódó moz-
gatója is. Jellemző erre például az a jele-
net, amelyben egymásra talál a gonosz-
ságban Alphonsine és Rideghváry, s
amelyben a magyar főúr megfogalmazza
magyarellenes, gyűlölködő nézeteit. Ezt a
rendkívül fontos párbeszédet színpadi
premier plánban lehet csak elmondani,
természetesen vállalva azt, hogy a közön-
ség minden gyűlölete e két alak ellen fog
fordulni. Hetényi a párbeszédet a szín-pad
közepén ülve kezdi, de ahogy monológja
egyre keményebb tartalmú lesz, úgy
keresi annak lehetőségét, hogy ebből a
kimerevített, hangsúlyos helyzet-

Baradlayné: Barta Mária (Keleti Éva felvételei)



ből kilépjen: feláll, elsétál, s a legsúlyosabb
mondatokat már a nézőknek háttal
mondja, azaz legyengíti a szituációt s a
figura szélsőségeit.

Ismét hangsúlyozni szeretném: ezek a
problémák egy alapjában jó, hatásos
előadáson belül fogalmazódnak meg, s
nem annyira az adott produkciót, mint
inkább a színjátszás általános helyzetét
minősítik. Az előadás jó színvonalát iga-
zolja, hogy az alakítások többsége - a jel-
zett megoldatlanságokkal együtt is - hite-
les és erőteljes. (Csak Borhy Gergely
színfalhasogató Tallérossy Zebulonja és
Baracsi Ferenc patetikusan hangoskodó
Lánghyja a kivétel!)

Szalma Tamás Ödön higgadt politikus
voltát hangsúlyozza. Nemcsák Károly
Richárdja az előadás sikerének egyik
meghatározója, különösen az előadás
második felében egyre összetettebb az
alakítása. Szoboszlai Éva csendes moso-
lyától kap Edit sajátos varázst, ám nem-
csak a Plankenhorst házbeliek szürkesé-
gétől nem válik elég kontrasztossá a két
nő: Edit és Alphonsine párharca. Farády
lstván elegáns katonásságáról már szóltam,
vallomása eltűnt gyermeké-ről szép
színházi pillanat, s elkerüli a szituáció
giccses megoldásokra csábító veszélyeit.
Máriáss József Haynauja sajnos nem az a
vérengző tigris, aminek ezt a figurát Jókai
megírta. A színész első-sorban az alak
fejfájós szenvedését hang-súlyozza, így a
darab egyik kulcsjelenete lapossá válik,
nem nyeri cl dramaturgiai jelentőségét.

A romantikus színmű megkívánta
stílust három színész érzí igazán. Bagó
László Pál huszár kicsi, de fontos szerepé-
ben úgy alkot összetett figurát, hogy az
érzelmekre ható vonásokat erősíti

fel,
de nem lesz szentimentálissá. Nádházy
Péter ideális Jenő. Minden megmozdulása
természetes, ugyanakkor figurája egy
csöppet idealizált, Jenő tétovasága nem
jellemgyengeség, hanem az érzelmeinek
kiszolgáltatott ember sodródása:
mindenkor azt követi, aki pillanatnyilag a
legjobban hat rá. A színész nemcsak a
nagy érzelmi viharokat ábrázolja finom
eszközökkel, hanem az olyan éteri, egy-
szerre baráti, testvéri, szerelmes kapcso-
latot is, mint ami hazatérte után Ödön
feleségéhez fűzi, Amikor Jenő kézhez
veszi a bátyjának szóló levelet, s dönt
arról, hogy Ödön helyett vállalja a fe-
lelősségre vonást, Nádházy minden pátosz
nélkül válik hőssé.

Az előadás legnagyobb élménye Bar-

ta Mária Baradlaynéja. Ő az, aki tökéle-
tesen tudja s játssza azt, amit a darab s e
nagyromantikus hősnő megformálása
megkövetel. Kifogástalan stílusérzék,
tökéletes szerepépítkezés jellemzi az ala-
kítását. Az ő Baradlaynéjának tartása van.
Nem ágáló, hangoskodó hősnő, „csak"

igazában biztos asszony, anya
ember. Csendes szavú, de határozott.
Ritkán emeli fel a hangját, indulatairól
inkább a szeme vall. Erős asszony, nem
töri meg sem férje végakarata, sem leg-
kedvesebb fiának elvesztése. Míg az első
esetben Barta Mária az asszony tudatos-
ságát hangsúlyozza, a dráma végén azt,
hogy fájdalma sem rendítheti meg abban a
meggyőződésében: jól döntött, helyesen
cselekedett, amikor fiait maga mellé, a
haza ügye mellé állította.

S a színésznőnek az előadás befejezése
után, a tapsrendben is van még egy felejt-
hetetlen pillanata. Szokás szerint az elő-
adás szereplői előrejönnek a rivaldáig,
majd együttes meghajlás után kétoldalról,
egyenként megköszönve a tapsokat
távoznak. Csak Barta Mária marad ott a
három Baradlay fiút játszó színésszel.
Először Szalma Tamás lép ki, meghajlik,
majd Barta Mária kézcsókra nyújtott kezét
megcsókolja, s kimegy. Ez meg-ismétlődik
Nemcsák Károllyal és Nádházyval is, de az
ő kézcsókja után Barta Máría-Baradlayné
megsimítja a színész-Jenő fejét. Aztán ő is
meghajol, s egy energikus lábmozdulattal
meglebbenti szoknyáját, megperdül, s
határozott léptekkel hátramegy a
színfalakig, ismét megfordul, s mint egy
királynő fogadja az ovációt. Az ő
személyében egy olyan generáció tagját
ünnepelheti a közönség, amely még valami
olyat tud a színészetből, ami mára egyre
inkább eltűnőben van, s aminek
megmentésére és a kor-szerű formákkal
ötvözött felelevenítésére ez az előadás
alapjában véve sikeres kísérletet tett.
Jókaí Mór: A kőszívű ember fiai (zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház)

Színpadra írta: Földes Mihály. Díszlet:
Khell Zsolt. Jelmez: Laczó Henriette. A ren-
dez munkatársa: Stefán Gábor. Rendezte: Ács
János m. V.

Szereplők: Katona András, Barta Mária,
Szalma Tamás, Nemcsák Károly Nádházy
Péter, Herényi Pál, Borhy Gergely, Falvay
Klára, Fekete Gizi Császár Gyöngyi,
Szoboszlai Éva, Farády István, Egervári
Klára, Baracsi Ferenc, Deák Éva,
Siménfalvv Lajos, Timár Zoltán, Bagó
László, Máriáss József Pálfi Zoltán, K.
Nagy László, György János Tóth István,
Mészáros Ildikó, Jáger And- rás.,
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Nevetés és leleplezés

B r echt Koldusoperája D e b r e c e n b e n

Miféle elégedetlenség bujkál bennünk
akkor is, ha a kellemes kikapcsolódás
ürügyén kínált olcsó kedvtelések töme-
gében nem dőre bohóságokkal, bornírt
vidámkodással traktálnak bennünket,
hanem olyan klasszikus remekművel, mint
amilyen Brecht Koldusoperája. És miért
támad hiányérzetünk akkor is, ha a darabot
egy mértéktartó, mindenféle túlzástól,
szélsőségektől, mesterséges effektötlettől
mentes mondhatnám - - eminens
előadásban élvezhetjük ? Nem
hivatkozhatunk tájékozottságunkat és
ízlésünket fitogtatva Ljubimov öt évvel
ezelőtti bemutatójára, mert ezt nem lát-
hatta Debrecen apraja-nagyja, tehát a
közönség mint mindig - itt és most talál-
kozik a drámával; s nem hivatkozhatunk a
már legendás ljubimovi adaptációra azért
sem, mert - úgyszintén - mint minden
klasszikus műnek, a Koldusoperának sem
lehet csupán egyetlen autentikus ér-
telmezése és színpadra állítása. A békét-
lenkedés helyett tudomásul kellene venni,
hogy Pinczés István rendezése nagyjából
abba a neves rendezőkkel és híres
színészekkel fémjelzett előadásszériába
tartozik, amelyben - Strehlert idézve - egy
„tarka, fantasztikus, festői,
»agresszivitásában« is ártalmatlan lumpen
alvilág" kel életre, és Kurt Weill slágereit a
közönség együtt dúdolja a szereplők-kel,
Ez a világsikerű Koldusopera napfényes
oldala.

De van egy agresszív indulatú, sötét
képe is, ami megdermeszti a közönséget.
Csakhogy Brecht „kétarcú" művének
ilyen szélsőséges megközelítése alapve-
tően téves állapítja meg ugyancsak
Strehler. (A Piccolo Teatro igazgató-
rendezője 1956-ban Brecht invenciózus
jelenlétében állította színpadra először a
darabot, majd 1972-ben meg-újította
korábbi elképzelését és rendezését.) „Azt
kell elérni - mondta -, hogy ... a
nevetésből öntudatlan töprengés és
öntudatlan leleplezés szülessék. Vagy
hogy kimondassék és megállapíttassék
néhány igazság." (Az emberi színházért.)

A debreceni előadás viszont legfeljebb
a nosztalgiadivat és a krimiromantika
szintjén fejezte ki mindennapi létünk,


