
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.,

NOVÁK MÁRIA

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,



erkölcsi világunk „igazságait". Határo-
zottabb rendezői koncepció, gondolat hi-
ányában a dráma dialektikus ellentétei
sem tárultak fel, s az előadás nem volt
képes arra, hogy - Brecht szellemében -
legalább újabbkori konvencióinkkal,
kommersz illúzióinkkal szembesítsen.

A közönséget fogadó színpadkép né-mi
túlzással - az előadás nosztalgikus
stílusának és a rendező óvatos visszafo-
gottságának lényegét érzékeltette. A le-
eresztett szürkés előfüggöny angol rek-
lámfeliratai a harmincas évek és napjaink
divatcikkeit propagálták. A kortina két
oldalán redőnyös bejárat, fölötte London,
illetve Police felirat. A reklámok felett
fehér betűkkel uralkodott a szerző neve és
a darab címe, valamint az előadás
dátuma: 1986. Ez a színpadi „KRESZ-
tábla" tehát pontos eligazítást adott a mű
születésének idejéről, a cselekmény
színhelyéről, és nyilván hang-súlyozni
kívánta a mű aktualitását. Egészében
véve mégis inkább a „régmúlt békeidők"

hangulatát árasztotta. Es ugyanennek a
hamis fényekkel bevont korszaknak
jelképeként pöfögött később a színpadra
egy gyönyörűen kiglancolt, muzeális
értékű automobil, rajta Tigris Brown, a
rendőrfőnök a kutyájával.

Ilyen feltűnő „kellék" az akasztási je-
lenetben szerepelt még, ez viszont sikeres
példája volt annak, hogyan lehet a szi-

gorú szerzői utasítást ötletesen meg-
újítani. Brecht ugyanis ragaszkodott
ahhoz, hogy Tigris Brown eleven lovon
vágtasson be a királynő felmentő levelé-
vel. A rendőrfőnök, aki eddig kincstári
uniformisban mutatkozott, most egy
középkori lovas hírnök rikító ruhájában
büszkélkedett a ló hátán. Váratlan meg-
jelenése ironikusan idézőjelbe tette, „el-
távolította" az illuzórikus színpadi ese-
ményt.

A diszkréten elegáns jelmezek - Szabó
Ágnes tervezésében - ugyancsak a
nosztalgia jegyében hidalták át a harmin-
cas évek és napjaink divatját. Az or-
kesztrába süllyesztett láthatatlan zenekar
- bizonyára kottahű hangszerelésben -
élvezetes szalonzenét szolgáltatott. Ezért
jelentett kellemes meglepetést (elide-
genítő hatást) az, hogy a rendező az egyik
song kíséretére néhány zenészt fel-
vonultatott a színpadra.

A dráma sajátos szerkezetének, a jele-
netek, songok, betétek kapcsolatának, il-
letve ellentétének színpadi megoldása
ésszerűen következett a játéktér ketté-
osztottságából: a cselekmény a belső
színpadtérben játszódott, a songok pedig
a leeresztett kortina előtt, a rivaldán
hangzottak el. A songok balladás elő-
adásmódjával azonban a színészek oly-
kor melodramatikus betétekké szelídítet-
ték Brecht könyörtelen és expresszív

„támadásait". A melodramatikus hatást
erősítette az az ötlet, amely születése
pillanatában talán újszerű elidegenítő
effektusnak tetszett, de megvalósulása-
kor közhelyes és zavaró kísérőjelenséggé
vált; hogy ti. a songok közben a kortinára
árnyjátékot vetítettek. Az árnyjáték
koreográfiáját - Majoros István munkáját
- csupán stílusbeli tévedésnek lehet
minősíteni, mivel túlnyomórészt klasszi-
kus balettelemekből állította össze, s ezek
Brecht darabjában pusztán szépelgő tor-
namutatványokként vagy a songok tar-
talmának direkt illusztrációiként hatottak.
Üdítő kivételnek számított a nemi
rabszolgaságról szóló ballada, amikor el-
hagyták az árnyjátékot, Peachumné he-
lyett három bandatag lépett a rivaldára, s
egy életnagyságú, csúf kirakati bábun
„manipulálva" adták elő a songot.

Kasztner Péter díszlettervező jól funk-
cionáló belső játékteret konstruált. Re-
dőnyös boltocskák sorakoztak félkörív-
ben egymás mellett egy londoni utca han-
gulatát árasztva. A redőnyök felrántá-
sával előtűntek Peachum koldusruha-
tárának zugai vagy a bordélyház fülkéi.
Az üzletsor fölötti karzatról néhány füg-
gőleges létrán lehetett óvatosan - mint a
kissé kapatos Peachumné - vagy vil-
lámgyorsan - mint a riadóztatott rend-
őrök - leereszkedni. Ez a kétszintes já-
téktér alkalmat adott arra is, hogy Bicska
Maxi szökésekor a rendező egy villanás
erejéig szellemesen persziflálja a krimi-
filmek üldözési nagyjelenetét. A hasonló
jellegű parodisztikus elemek már a kon-
vencionális régiókból kerültek elő: a ku-
tyával sétálgató rendőrfőnök, a CB rádiós
rendőrök stb.

Pinczés játékszervező adottságait a
csoportképek, tablók, a sokszereplős já-
tékok, jelenetek dinamikus megkompo-
nálásában ismerhettük fel. A finálék lát-
ványos tablóinál azonban mintha a poli-
tikai közhelyszótárból merítette volna
színpadi jelzéseit: az ágrólszakadtak se-
rege először utcakővel fenyegetőzik, a
második felvonás végén tányérokat és
késeket mutogatnak a fent álló rendőrök-
nek; azok természetesen elektromos
gumibotjukat emelik feléjük. A zárófinálé
jobban sikerült: a Bicska Maxi akasztására
összegyűlt tömeg feje fölött lógó két hulla
életre kel, és jókedvű angyal-ként lebeg a
levegőben, Bicska Maxi pedig a kötél alá
készített zsámolyról egyenesen Tigris
Brown mögé pattan a ló

Bertolt Brecht: Koldusopera (debreceni Csokonai Színház). Fekete Györgyi (Lucy). Csendes László
(Maxi) és Kállay Bori (Polly)



színháztörténet
hátára, s boldog integetéssel poroszkál-
nak ki a színről .

A jó ritmusú és mozgalmas képeken
belül viszont hiányzott az egyes alakok
kidolgozása, az ellentétes színekkel, vo-
násokkal megrajzolt karakterek felvo-
nultatása - netán az elidegenítő játék-
stílus eszközeinek alkalmazása.

Korántsem szeretném abszolutizálni
vagy éppen mitizálni ezt a művészi eljá-
rást, amiről egyébként Strehler úgy nyi-
latkozott, hogy „az epikus elidegenítés
titokzatos dolog, valójában senki sem
érti". (Rendezéseivel természetesen be-
bizonyította, hogy nemcsak jól érti, ha-
nem a gyakorlatban is megvalósítja.) Úgy
gondolom, ma már ezt a titokzatos dolgot
a korszerű játékstílus elkerülhetetlen és
természetes formájának tekinthetjük.
Hiszen Brecht sem akart mást, mint
„kifejezni a mai világot a színházművészet
sajátos eszközeivel", ( A mai világ a
színházban.) Egy Hamlet-előadás
szereplőitől is azt várjuk, hogy századunk
lenyomatát viseljék arcukon, vagyis azt,
hogy a színész, elszakadva a dráma
születésének idejétől, a mai kor
emberének polifonikus helyzeteit,
viszonyulásait mutassa be. Kétségtelen, a
művészi ábrázolás legnehezebb feladata
korunk bonyolult

az elfogadás és elutasítás, az azonosu-
lás és leleplezés pillanatonként változó
vagy ambivalens módon egyszerre ér-
vényesülő magatartásformáinak megra-
gadása. A Koldusopera a színészek számára
ehhez éppúgy kínál rugalmas ugródeszkát,
mint kényelmes sétateret. A debreceni
előadás szereplői ez utóbbit választották.

Bicska Maxi - Csendes László alakí-
tásában -- csupán akként volt korunk
(mozivászon-) hőse, hogy hódító meg-
jelenésével, fizikai erejével, nagyvonalú
magabiztossággal, imponáló nemtörő-
dömséggel és kellő számítóérzékkel ural-
kodott a gyengébb nem Polly, Lucy
Kocsma Jenny és a gyengébb férfinem - a
bandatagok fölött, Eszerint logikus, hogy
minden olyan játszmában alulmarad,
amelyben ellenfeleire - Peachumre Tigris
Brownra, a börtönőrökre - sem
külsejével, sem testi erejével nem tud
hatni. Sajnálatos, hogy e játszmákban
ellenfélre valójában nem is akadt
Peachum

Korcsmáros Jenő - csupán álszent és
ravasz öreg kereskedő volt; hatalma arra
a maroknyi koldusseregre terjedt ki,
melyet kellékekkel és ötletekkel látott el.
Árnyékát sem véltük felfedezni annak a
félelmetes kolduskirályi hatalomnak,

amivel egy koronázási szertartást tudna
tönkretenni; de annak a legembertelenebb
eszközöket felhasználó mechanizmusnak
visszfényét sem, amit a Peachumok
képviselte egyének, szervezetek éppen az
emberiesség nevében fegyver-ként
fordítanak a többiek ellen.

Sárközy Zoltán Tigris Brownja kissé
hűvös és kiismerhetetlen rendőrfőnök-
nek tetszett. Peachum zsarolására válasz-
út elé kerül: vagy egzisztenciáját, vagy
Bicska Maxi „barátságát " és életét őrzi
meg. Mivel a rablóbanda vezetőjével való
összetartozásának mélységeiről sem
győződhettünk meg, ezért „barátja" el-
árulását -- vagy éppen következetes dön-
tését -- sem érthettük meg igazán. A ti-
tokzatosság, a lelki álarc inkább karak-
tervonás, mint elidegenítő effektus vagy
kívülálló szerepjátszás, mivel sem a figu-
ráról, sem az alakot megtestesítő egyéni-
ségről avagy bármelyikkel kapcsolatos
állásfoglalásáról nem árul cl semmit.

Fekete Györgyi - Lucy - leginkább egy
lelkesedő, bár céltudatos úrilányka képét
viselte; a Pollyt alakító Kállay Bori pedig
szép hangjával, énektechnikájával sem
kárpótolt bennünket operettízű
megnyilvánulásaiért. Kizárólag Csoma
Judit formált erőteljesebb alakot szerepé-
ből. Kocsma Jenny kétszeres árulásának
szubjektív és „társadalmi" helyzetéből
fakadó - objektív indítékait is érzékeltette
játékával és plasztikusan meg-formált
songjaival. Mély fekvésű hangja és világos
artikulációja különösen élvezetessé tette
dalait. Másoknál ugyanis nem mindig
lehetett érteni a szöveget.

A gengszterbanda tagjai mintha szán-
dékosan igyekeztek volna eltörpülni ve-
zérük mellett, Mint rakoncátlan n ebu lók
helytelenkedtek és hunyászkodtak meg; ki
sem várva Bicska Maxi lendülő öklét,
előre lehengeredtek a földre. Beszédes
nevüket és Brecht által pontosan leírt
megkülönböztető vonásaikat amiket
Bicska Maxi sorol fel Pollynak az üzlet
átadásakor sem használták föl a színészek
arra, hogy önálló akciókra képes
egyéniségeket villantsanak föl.

Úgy láttam, hogy a közönség igen kel-
lemes élmények kel távozott a színházból,
Paradox módon ez is növelte elé-
gedetlenségemet és hiányérzetemet, mert
az előadás csupán megfricskázta a nosz-
talgia és a krimiizgalmak iránti túlzott
hajlandóságunkat, de a nevetésből nem
született meg az a bizonyos öntudatlan
töprengés és leleplezés.

BŐGEL JÓZSEF

A magyar szcenográfia
t ö r t é n e t e

a felszabadulás után III .

A hetvenes évek

A modern magyar színházművészet leg-
jobbjainak fő törekvése a hetvenes évek-
ben: visszahelyezni jogaiba a színházat,
kibontakoztatni az öntörvényű színház-
művészetet. E főbb vonulat megvaló-
sításához a legjobb magyar színházi ve-
zetők, rendezők egyre több szövetségest
kaptak a díszlet- és jelmeztervezők gár-
dájából. A szcenográfusok feladata a ko-
rábbiaknál jóval sokrétűbbé vált: ismer-
niük kellett a kor képző- és iparművészeti
törekvéseit, eszközeit, ki kellett fejezniük
az előadások gondolati-érzelmi
összetevőit, s mindez átfogó irodalmi és
színházművészeti , filozófiai, esztétikai és
társadalomtörténeti ismereteket követelt
meg tőlük. A korszak legjobb színházi
tervezőművészei eme nagyobb elméleti
igényesség és egy újfajta elméleti alapvetés
révén, a relatív autonómia (tudniillik a
színházművészeten mint komplex
folyamaton belül) hangoztatása és
megvalósítása kapcsán a legkiválóbb
rendezők színészek, dramaturgok egyen-
rangú társaivá váltak.

A magyar szcenográfia e törekvések je-
gyében az előző évtizedek eredményeihez
képest gondolatibb, jelentékenyebb, mar-
kánsabb lett, s kezdett mind jobban fel-
zárkózni a világszínház jobbjaihoz. Fej-
lődését ösztönözte még a rendezői kul-
túra színvonalának és jelentőségének nö-
vekedése, egy frissebb gondolatiságú és
eszköztárú rendezőnemzedék (vagy in-
kább több csoport) színrelépése, új szín-
házi műhelyek (kaposvári, szolnoki, he-
gyekkel és völgyekkel a kecskeméti, pécsi
és a miskolci) formálódása, kiugrása. Ez
utóbbi tendencia eltaszított, félre-állított
akár nagy hírű tervezőket is, vagy
máshová sodort s vonzott újakat, hogy
aztán a régebbick újból erőre kapjanak,
Mindez a legpregnánsabban a Nemzeti
Színház új vezetésű periódusában nyilvá-
nult meg. Olykora ,,reteatralizáció" fel-
falta a saját gyermekeit, kezdtek elszapo-
rodni a szentszínházi, puritán drámai te-
rek, a toprongyszínházi színpadképek,
amelyek létrehozásakor a tervező újból
csak szcenikussá, térszervezővé,
beépítővé vált . Mindenképpen nagy átren-


