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KRITIKAI TÜKÖR

Szabó Győző) már nem egyszerűen kétes szín-
onalú szonettet ír, hanem azt kazettáról beját-
zott kísérettel a legsilányabb tömegkultúra piaci
ermékeként interpretálja mint valami popszámot.
caste (Rusznyák Gábor) és Clitandre (Hu-szár
solt) primitív bunkók, akik bambán bámul-nak
aguk elé, vagy bunyóznak, nehéz elképzel-ni

óluk, hogy verniszázsra járnak, vagy a klakkot
ezénylik a színházban; ízlésük maximum az ak-
iófilmekig és a popkoncertekig terjedhet. Az a
étségbevonhatatlan szellemesség, amely Petri
yörgy Moliére-hez képest szándékosan egysze-
űsített és költőietlenített fordításán is átüt, foko-
ott diszkrepanciába kerül a szereplők szellem-
elenségével. Hogy ne mondjam: általános em-
eri színvonaltalanságával.

Nyilvánvaló, hogy ebben a közegben Alceste
em lehet elvont intellektuel. Eltekintve attól,
ogy föltehetően sem Lukáts, sem Menszátor
em az a típus, aki szereti az elvont intellektue-

eket, ebben az esetben Alceste mindenképpen
letidegenné válna, és - egyébként a moliére-i
redetinek megfelelően - komikus árnyalatot
apna. Akkor pedig veszítene fölforgató szelle-
éből. Ez viszont lehetetlen: a mai elemzés Al-

este-et morális pozícióba, a romlott erkölcsök, a
orrupció és az általános hipokrízis ostorozó-
aként akarja látni. Menszátor alkatilag kellően
sötét", lefojtott, robbanásveszélyes figura, aki
em intellektuális üzeneteket küld a világ állapo-
áról, hanem zsigereiben érzi az undort. Alceste-
e egyfelől rendkívül zárkózott, önreflexív, szinte

ár kommunikációképtelen, másfelől mintha
ég mindig volna benne valami a gyermeki cso-
álkozásból és hitetlenségből, amellyel a dolgok
lakulását kíséri. Az alakítás javára és egy-
zersmind a hátrányára válik a túlzott ben-
őségesség, ami inkább valami szomorúsággal,
intsem indulattal ruházza föl a nonkonformistát.

Lukáts valószínűleg saját introvertált színészi
abitusát ajánlja föl Menszátornak, amikor belső
zemlélődésre készteti, és a puszta jelenlét inten-
itását kívánja meg tőle. Nem veszi azonban
igyelembe, hogy a fiatal színésznek még nem
ehetnek olyan gazdag belső tartalmai - nem
eszélve a kifejezésükre szolgáló eszközökről -,
melyek igazolnák ezt a fajta passzív szerepföl-
ogást. Másrészt Menszátor impulzívabb, exp-
esszívebb alkat, érezhetően olyan belső energi-
k feszítik, amelyek fölszínre törve nagyobb
mplitúdójú érzelmi megnyilvánulásokat, élesebb
áltásokat, színesebb játékot eredményeznének.
em az „alakítást", a forszírozott külső

ntenzitást hiányolom, hanem a színészi alkat
redendő természetének fölismerését és ren-
ezői támogatását. Ennek hiányában Menszátor
lceste-jének vannak kifejezett üresjáratai, kivált
mikor kívül kerül a jelenet centrumán. Még
rámai csomópontokon is, például Céliméne le

velének fölolvasásakor. Néha egyszerűen nem
tud mit kezdeni magával, ami nem róható föl egy
kezdő színész hibájaként, különösen mivel van-
nak szép megoldásai. Ezek közül is a legszebb a
végső távozás, a bulizó társaságot megvető
gúnnyal, makabrikus mosollyal magára hagyó
deviáns elmenetele. Ebből látszik, hogy volnának
az alakítás számára kihasználatlan tartalékok. (Az
már rendezői kérdés, hogy hová a nagy kimene-
tel. Valószínűleg albérletbe. Vagy az Eötvös-kol-
légiumba.)

Alulértelmezettnek tűnik Alceste és Céliméne
viszonya. Gryllus Dorka Céliméne-je tucatcsaj;
az a közönségesen rágózó-hetyegő, jelentékte-
len, hülye kis tyúk, aki mindamellett-vagy éppen
ezért - fölhívja magára a hasonló kaliberű férfiak
figyelmét; épp csak azt nem érteni, hogy
Alceste-ét mivel. A szexualitás, a közönséges-
ség, akár a primitív vulgaritás markánsabb jelei
hiányoznak. Céliméne a moliére-i kontextus
szerint valaki; ha másnak nem, Alceste von-
zalmának ezt igazolnia kell.

Két sápadt, vértelen figura: Juhász Réka
Eliante-ja és Hevér Gábor Philinte-je. Koncep-
ciózusan vértelenek, Éliante a középszerű tö-
rekvő, Philinte a simulékony konformista, akit
Hevér szinte már fölstilizáltnak ható szobahang-ter-
mészetessége, álnaturalizmusba rejtett miniatúra-
technikája végletesen ellenszenvesnek mutat.

Szabó Győző látványosan megoldott Oronte-
magánszámából csak az nem derül ki, hogy a
punkba oltott, költői ambíciót tápláló kommersz
dalszövegíró hogyan kerül ide, és miért éppen
ennek a láthatóan outsider Alceste-nek a vélemé-
nyével szeretné hitelesíttetni magát.

Zborovszky Andrea alkoholista Arsinoéja az
előadás legrutinosabb, színészi eszközökkel leg-

Vajon hogy kerülnek 1998-ban egy miskolci
színpadra vöröscsillag-fejű emberek, éhe-
ző szegények, sztrájkoló munkások? Mit
keres ott egy lelkiismeretével küszködő
chicagói konzervgyáros és Szent Johanna,
polgári nevén Johanna Dark, akit éppen elbocsá-
tanak az Üdvhadseregtől? A kérdések naivnak
tűnnek, de azért ismerjük el, a mai színházban
nem divat olyan nyíltan és didaktikusan társadal-
mi kérdésekről is szólni, mint az Brecht ritkán

gazdagabban kidolgozott („legprofibb") alakítá-
sa. A róla szóló Céliméne-monológban is abszo-
lút mértékben magára vonja a figyelmet, amint
ideges ujjakkal cigarettákra gyújt, italt tölt, és
közben számot ad egy finomkodó kékharisnya
sznob pszichopatológiájáról.

Az időnként különféle háztartásbeli foglala-
tosságokkal bealkalmatlankodó, gondnoki Baszk
(Bánki Gergely), a rémületében bevizelve érkező
DuBois (Jánosi Dávid) és a törpe motorosfu-
tárként idézést kézbesítő becsületbírósági tiszt
(Köleséry Sándor) az előadás érdekességi fokát
hivatott emelni. Az említettekhez képest fősze-
replő a gyakran használt lift, amelyben többek
között a darabkezdő Alceste-Philinte-dialóg is
zajlik, oly hosszan, hogy azalatt körülbelül a
negyvenedik emeletre érkezhetnének föl a sze-
replők. Céliméne falra szögezett kerékpárt teker,
Oronte színrelépte után a zongora mellé helyezett
valamibe vizel, Acaste és Clitandre Oronte-ot
szidva töttyedt medicinlabdán tölti ki a mérgét,
Alceste pedig leoldott nadrágszíjjal, próbababát
pajzsul tartva támad Céliméne-re, és feldühödve
spontán öntudatlansággal magával hurcolja a
liftbe az arra tévedt Baszkot. Ezek az ötletszerű
pótcselekvések a gondosabb elemzés hiányát
takargatják.

Moliére: A mizantróp (Kleiszter Ugrócsoport a Thália
Stúdióban)
Fordította: Petri György. Zene: Rusznyák Gábor, Varjú
Vilmos. Díszlet: Ágh Márton. Jelmez: Salamon Eszter.
A rendező munkatársa: Taschler Andrea. Fény, hang:
Pethő József. Rendező: Lukáts Andor.
Szereplők: Menszátor Héresz Attila f. h., Hevér Gábor,
Gryllus Dorka f. h., Juhász Réka, Zborovszky Andrea,
Szabó Győző, Rusznyák Gábor, Huszár Zsolt, Jánosi
Dávid f. h., Bánki Gergely, Köleséry Sándor.

játszott darabjában, A vágóhidak Szent Johanná-
jában történik.

A német író 1931-ben a gazdasági világválsá-
got kiváltó közgazdasági törvényszerűségeket és
ezek társadalmi hatásait tette dráma tárgyává. A
tanító célzat mellett azért kellő iróniával is élt,
hiszen nehéz komolyan venni például a kereslet-
kínálat alakulásáról drámai jambusokban vitázó
állattenyésztők és konzervgyárosok jeleneteit. Az
iróniánál jóval keserűbb stílushatású azonban az,

JOÓB SÁNDOR

BESZÉDES KÉPEK
BRECHT: A VÁGÓHÍDAK SZENT JOHANNÁJA
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Johanna: Kuna Károly (Strassburger Alexand-
ra felvétele)

ahogy a vágóhíd és a kapitalista társadalom ké-
pei folyamatosan egymásba játszanak, s a hús-
piac egyben kegyetlen emberpiacként is értel-
meződik. Brecht iróniája abban is érezhető,
ahogy „szent" világirodalmi motívumokat kapcsol
a bizarr témához. Schiller rendíthetetlen orléans-
i szüze itt cselekedni gyenge Johanna Darkként,
az Üdvhadsereg közkatonájaként jelenik meg;
shakespeare-i alakként lelkiismeretével küzd a
rafinált vágóhídkirály, miután saját szemével látja
egy szőke ökör tragikus halálát a mészárszéken;
a naiv Johannának pedig Slift-Mefisto fedi fel a
szegénység kiábrándító erkölcstelenségét.

Bár Brecht iróniáját Zsótér Sándor rendezése
újabb ironikus áttételekkel fejeli meg, nem kell
különösebben éles elme ahhoz, hogy belássuk,
mennyiben vonatkozik az előadás a jelenre, még
ha nem is kifejezetten arról szól. Az előadás jóval
több egyszerű „szociális drámánál", a mára kissé
elavultnak tűnő brechti alapanyagból ugyanis a
miskolci Csarnokban öntörvényű színházi alkotás
született.

Zsótér korábbi rendezéseihez képest ezúttal
hűséges volt a drámaszöveghez, egy-két rövi-
dítéstől eltekintve a Görgey Gábor-féle fordítást
használja, és a jelenetek sorrendjén sem változtat
radikálisan. A szövegben eleve adott iróniát töb-
bek között azzal is fokozza, hogy a közgazdasági
témájú részleteket a színészek „ordináré" operai
dalbetétekben adják elő. A szöveg átdolgozásá-
val Miskolcon láthatóan nem bíbelődtek sokat,
ami mintha arra utalna, hogy nem is tulajdoní-
tottak neki különösebben nagy jelentőséget. Az
előadás következetesen megalkotott látványvilá-
ga ugyanis jóval többet „mond el" a verbális
szintnél. A látvány ebben az esetben nemcsak a
néző érzékeit ébren tartó hatáskeltő eszköz, ha-
nem valódi jelentéshordozó elem. Zsótér a da-
rabbal kapcsolatos gondolatait elsősorban ké-
pekben fogalmazza meg, pontosabban térbeli
viszonyokban, színekben és a tárgyak érzéki
összhatásában jeleníti meg interpretációját. A
vizuális szint a legritkább esetben szolgál arra,
hogy a drámaszöveg „mellé" reális képi szituáci-
ót alkosson, sokkal inkább a szövegben, szituá-
cióban rejlő gondolati tartalmat fejezi ki a képző-
művészet eszközeivel. Az egész előadás térbeli
elrendezését a fent és a lent ellentétének kieme-
lése, a színek tekintetében a vörös, a fehér és a
fekete kombinálása jellemzi, míg a tárgyi világot
dominánsan a fémes, rideg hangulatú elemek
határozzák meg.

A társadalmi különbségek hangsúlyozására a
szövegben is számtalanszor elhangzik a fent-
lent ellentétpár, s a rendezés ezt a miskolci Csar-
nok hatalmas méretei között maximálisan ki is
használja. A társadalmi helyzetet a térben füg-
gőlegesen elfoglalt helyzet jelöli. A gazdagok
nagyrészt a több emelet magasságban húzódó
zsinórpadláson jelennek meg, s onnan válaszol-
gatnak a lent álló Johannának és a szegényeknek.
A monumentális méretek miatt a fent állók elér-
hetetlen távolságban vannak, de a megvilágítás
és a perspektíva torz törpéket csinál belőlük.
(Kérdés, hogy a nézőket szándékosan helyez

ték-e el két szintben, tehát a színtér magasságá-
ban, illetve egy emelettel följebb. A földszinten
ülve ugyanis teljességgel azonosulhatunk a sze-
gények nézőpontjával, míg az emeleten ülők egy-
fajta köztes helyzetet foglalnak el, azaz lenéznek
a szegényekre, és közelebb vannak a zsinórpad-
láson álló gazdagokhoz.) A fent és a lent ellenté-
tét emeli ki, hogy a Csarnok légterében állandó
mozgás zajlik, fémrudakat és embereket mozgat-
nak föl-alá (díszlet: Ambrus Mária). A két (társa-
dalmi) szint közötti átjárhatóságot az előadás
ugyanakkor, különösen felfelé vezető irányban,
nehéznek és veszélyesnek láttatja. A tőzsdei kép-
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ben Johanna (Kuna Károly) különböző magassá-
gokban vízszintesen elhelyezett fémrudakon lép-
del fölfelé, hogy közelebb érjen a magasban álló
Maulerhez (Ábrahám István), de ez a társadalmi
osztályokat összekötő lépcső rendkívül ingatag-
nak bizonyul. A társadalmi különbségek térbeli
megjelenítését a rendezés nem értelmezi mere-
ven, ezért ha a szituáció megkívánja, egy-egy
jelenet erejéig a földszinten hozza össze a szegé-
nyeket és gazdagokat. Mauler tönkremenetele
viszont kellő hangsúlyt kap, amikor képletesen
és valójában is átlépi a szegénység küszöbét,
azaz a háttérfalon át benyit a „lenti" színpadra.
Ábrahám István ekkor mutatja meg először az
alak emberi arcát is, ahogy összeroskadva köze-
ledik a nézők felé.

A három színre - vörös, fehér, fekete - alapo-
zott látványvilágot más előadásokban akár
erőltetettnek is gondolhatnánk, ebben a kompo-
zícióban azonban a színek több dolgot is jelölnek,
s funkciójuk nem egyszeri, hanem az egész
előadáson végighúzódik. A meghatározó szín a
vörös, amely a megvilágítások révén a vágóhida-
kon elfolyt vérre, a jelmezekkel (Papp János)
pedig a „húsos gazdagokra" utal, akik egytől
egyig ilyen ruhát viselnek. Ehhez kapcsolódik a
háttérben lógó, erősen stilizált kibelezett marha-
figura is. A vörös szín melegsége éles ellentét-
ben áll a szegények által viselt fehérrel, amely
főként a második rész téli jeleneteiben erősíti fel
a hó és a hideg érzetét. Ezt az egyszerű
színvilágot végig következetesen alkalmazza az
előadás, s ez leginkább a változások alkalmával
figyelhető meg. Amikor Johannát elbocsátja az
Üdvhadsereg, fekete egyenruháját a szegények
fehér viseletére váltja, hasonlóképpen a csődbe
jutott Mauler is fehérben jelenik meg, de amint
helyreáll a piac, ő újra felölti vörös színű kabátját.
A színeknek ez a didaktikusan egyértelmű
használata nem zavaró, mert csak részelemét
képezi az előadás komplex képi világának, és a
rendezés nem is igyekszik ezeknek a vizuális
jeleknek a fentiekben vázoltnál nagyobb
jelentőséget tulajdonítani.

A tér függőleges felosztása és a színek alkal-
mazása mellett az előadásfontos eleme a tárgyak
által keltett fémes, ipari hatás. A miskolci tér, a
vasajtókkal, levegőben lógó fém rudakkal, eme-
lőszerkezetekkel, a néha-néha meglóduló forgó-
színpaddal, önmagában is gyári csarnokra emlé-
keztet. Apró ötlet, de jól illeszkedik az előadás
világához, hogy szék gyanánt áruházi bevásárló-
kocsik fémkosarai szolgálnak, s érdemes kicsit
elmerengeni azon, mit is jelent ilyen összefüg-
gésben az, ha az emberek ebben ülnek. A Csar-
nok magas, nagyrészt üres terében a néző egy
percre sem érezheti magát otthonosan, mindent
a kegyetlen fémek uralnak - s így az előadás
egésze egy alapvetően rideg és gépies világ ké-
pét árasztja.

Nem tudni, mennyiben tulajdonítható a pénz-
telenségnek, hogy az előadás nagyon kevés tár-
gyi elemet használ, de az eszköztelenség ebben
az esetben megnyerő kreativitással párosul. A
három-négy meghatározó szcenikai elemet nagy
fantáziával és játékos kedvvel helyezik újabb és
újabb összefüggésekbe.

Az egyik ilyen multifunkciós elem a fehér füg-
göny, amelyre (vörös és fekete színekkel!) akti-
vista kompozíciót festettek stilizált emberalakok-
kal és különböző feliratokkal, mint például „ó
bestiális üzlet", „emberáradat", „ki zabálja meg a
húst", „bátorság" stb. A szövegekre talán azért
figyelünk fel, mert az előadás kezdésére várakoz-
va feltűnik, hogy az átlátszó függönyt „fordítva"
tették fel, azaz a feliratok a színpad felé néznek,
és onnan is olvashatók. E gesztus egyrészt iro-
nikus módon kirekeszt bennünket az előadásból,
hiszen teljesen körbezárt, befelé néző színpadi
világot feltételez, más értelmezésben viszont -
hasonló iróniával - éppen azt mondja, hogy mi
nézők vagyunk a függöny mögött, s ezzel meg-
fordítja a néző-színész, „valóság"-színház vi-
szonyt. A vezetősínre fűzött fehér lepel az
előadás későbbi szakaszában hálószobafüg-
göny, illetve takaró lesz, amikor Johanna Mauler
hálószobájában fekszik. A kép a szürrealitás felé
mozdul, amikor Johanna feláll, és továbbra is a
lepelbe burkolózva elsétál a háttér felé, maga
után húzva a „levegőben lebegő" hatalmas fehér
uszályt. A látvány következetes és tudatos meg-
komponálására utal az a nagy hatású kép is,
amelyben Johanna egy emelvényen állva meséli
el látomását az elkövetkező tömegmegmozdu-
lásokról, s közben két oldalról magához szorítva
ott hullámzik alatta a nagy fehér függöny két
szárnya, amelyre - mint már szó volt róla -
emberalakokat festettek, s amelyen ott olvasható
az „emberáradat" felirat is. Amikor a függöny a
sztrájkjelenetek hátteréül szolgál, feliratai és raj-
zai ismét csak a szituáció gondolati-hangulati
tartalmát „képesítik meg", és nem a helyszínt
jelölik a díszlet hagyományos értelmében. Egy
későbbi jelenetben azonban a függöny fehér
alapszíne válik hangsúlyossá, amikor részben a
földön szétterítve havas tájat, illetve félrelapátolt
havat idéz.

Hasonló változatossággal használják azt a
nyolc-tíz hosszú fémrudat is, amelyet a jelene-
teknek megfelelően különböző szintekig en-
gednek le a magasból. A fémrudak néhol csak
vízszintes vonalakat húznak a szürreális szín-
padi képekbe, máskor magasba vezető ingatag
lépcsőt formáinak, vagy azonos szintben egy-
más mögött sorakozva templomi padsorokat
jelölnek. A rendezés ez utóbbi esetben is nagyon
figyelmes, ugyanis a földszinti székekből nézve
az egymás mögött sorakozó rudakból mind-
össze egy „szintvonal" látszik, s a templomban
álló gyárosok feje mindig e vonal fölött van, míg

a szegények szigorúan csak a rudak szintje alatt
görnyedezve mozognak. Fontos, hogy az
előadás technikai személyzete pontosan és
gyorsan dolgozik, így a masinéria működtetése
sohasem akasztja meg a színváltások ritmusát.

Kuna Károly testet és lelket egyaránt meg-
mozgató alakítása jóval túllép a hagyományos
magyar színészi beidegződéseken. A brechti
szerepből egyénített alakot formái, és Johanna
figurájában észrevétlenül semlegesíti a nemi jel-
leget. Nem játszik sem nőt, sem nőies férfit, csak
egy tiszta, igazságra hangolt, ám gyenge embert,
aki erőszak nélkül akar igazságot egy erőszakos
világban. Kuna a lelki összpontosítás mellett ko-
moly fizikai jelenlétről is tanúságot tesz, amikor a
több méter magasságban lógó fémrudakon
egyensúlyoz. Akrobatikus mutatványai nem a
puszta hatáskeltést szolgálják, hanem teste a
„díszlethez" hasonlóan megjeleníti az alakkal
kapcsolatos asszociációkat. A test például maga
is jelölővé válik, amikor Kuna egy hevederen
függeszkedve ráeszmél a fent és a lent értelmére
(„a többségnek alul kell ülnie, különben megbillen
a hinta"), és közben egyenesbe feszített testtel
himbálózva megjeleníti a hintát. Maradandó kép
Johanna „repülése", amikor Kuna a felfüggesztett
hevederre hasalva széttárt karokkal lendíti magát
a levegőbe, a földön terjengő műfüst felhőket
alkot körülötte, köz-ben pedig elhivatottságáról
és kétségeiről be-szél. Bár a főként látvánnyal
dolgozó előadást értelemszerűen nem a színészi
alakítások „viszik", a többi szereplő is, különösen
Ábrahám István és Szegedi Dezső (Slift),
megfelelő szín-vonalon játszik.

A miskolci előadás bátran nyúl a ma kissé
kínosnak tekintett közéleti témához. Iróniával hi-
dalja át az alapanyag ideologikus vonatkozásait,
és emellett nem erőlteti, de nem is titkolja, hogy
a mához szól. Zsótér előadása beszélget a
nézővel, mert folyamatosan miérteket és más
kérdéseket provokál, de átgondoltsága és követ-
kezetessége folytán ezekre válaszokat vagy leg-
alább válaszlehetőségeket kínál. Nem fél az
egyszerűségtől, és ami fontos, a színházat nem
látványosságból, hanem beszédes képekből
hozza létre.
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