
ellenőrzésre. Az előadó a költő eszmevi-
lágát éli át, és azt nem illusztrálja, ha-nem
hangos szavakra fordítva tolmácsolja.

Ez az elmélet nem kizárólagos elő-
adóművészetünkben, de ma már sokan
többé-kevésbé egyetértenek vele.

A kérdés most már az, hogy ez a
nagymértékben intellektuális megragadás
nem teszi-e egysíkúvá a különböző
költemények előadását. A választ erre az
elemzések és magának Gáti József-nek a
versmondásai adják. Az elemzésekből az
derül ki, hogy az előadónak alá kell vetnie
magát a megértett szöveg tartalmának és
verszenéjének. Itt meg nem engedhető egy
eleve elképzelt játék az orgánummal,
amelybe a mű-vész belekényszeríti a
verset. Vagyis két különböző verset nem
lehet hasonló módon elmondani. Az
előadónak szinte el kell tűnnie a költő
mögött. Es minden egyes vers egyetlen
külön világ, amelyhez fel kell építeni a
semmi más vers elmondására nem alkalmas
akusztikai rendszert.

Ha ezt az elemző elvet szembesítjük
Gáti művészi gyakorlatával, akkor ele-
gendő, ha a könyv hanglemezmellékletein
egymás után meghallgatjuk a Vörös
Rébéket és a Tücsökzenéből idézett rész-
leteket. A legfeltűnőbb különbség, hogy az
Arany-szöveg a modern pszichologizáló és
a szürrealista mozzanatokat hangsúlyozó -
értelmezés ellenére is megmarad
hanghordozással érzékeltetett 19.

századbeli, népi hagyományokkal teljes
babonás történetnek; míg a Szabó Lőrinc-
szakaszok mai városi hanghordozással
jelzik, hogy ezeket a sorokat a mi
századunkban írták. Valóban csupán az
előadó orgánum-azonossága köti össze a
két merőben más atmoszférát teremtő
előadást. Ez a két ennyire eltérően mondott
vers magában is bizonyítja, hogy Gáti
értelmező módszere legföljebb rossz
epigonok gyakorlatában válhat
egyhangúvá. De ennél is többet mond, ha
ismételten végighallgatjuk a Vörös
Rébéket, amely egyébként is Gáti elő-
adóművészetének egyik csúcsteljesítménye.
Itt az előadó szakaszról szakaszra
értelmezi, hogy a cselekmény előreha-
ladásával milyen funkcióváltozásokon
megy át a „Hess madár!" refrén. Ugyan-így
változik a hangvétel, a sebesség, a tagolás
szakaszról szakaszra, annak ellenére, hogy
Gáti sohasem beszél a vers prozódiája
ellen, sőt valahol a szöveg mögött a
skandálás határához közelítve szüntelenül
érzékelteti is a vers prozódiai képletét. Ez
pedig egy olyan végig azonos
strófaszerkezetű költeménynél, mint az
Arany-ballada valóban egyhangúsággal
fenyegetne, ha a hangvétel és a
beszédsebesség nem módosulna szüntelenül
a szakasz saját tartalma szerint. De a nagy
variációs lehetőség - s hoz-

A Madách Színház társalgójában ka-
marakiállítás mutatta be Köpeczi Bócz
István díszlet- és jelmeztervezői munkás-
ságát. A kiállításhoz kapcsolódó kataló-
gusban ugyan nagyrészt más anyag ta-
lálható, de ez egyrészt sajnos már meg-
szokottá vált, másrészt a katalógus rep-
rodukciói és a benne közölt interjú
hasznosan egészíti ki a színpadi terveket.

„Meggyőződésem, hogy a jó értelem-
ben vett korszerű képzőművészeti ered-
ményeket a színpadművészet tudja a leg-
jobban hasznosítani" - vallja Köpeczi Bócz
István interjújában, amelyben jelentkezik
a „színházi képzőművészet" fogalma. Ezt
„a képzőművészet színháznak, a színház
képzőművészetnek tekinti". És valóban: a
díszlet- és jelmeztervezés átmeneti műfaj,
inkább alkalmazott, mint a szó klasszikus,
festészet-szobrászat értelmében vett
képzőművészet. A tervek - önmagukban -
talán leginkább alkalmazott festészetnek
nevezhetők (az alkalmazott grafika analó-
giájára), de míg a festészet elsődleges
célja a látvány megteremtése, a díszlet-és
jelmeztervezésnél a színpadtér méreteitől
a gazdasági vezető hangulatáig minden
lényeges - és így a „színpadművészet"
leginkább a belsőépítészettel van
rokonságban. Nem véletlen, hogy ma a
díszlet- és kosztümtervezést az Iparmű-
vészeti Főiskolán tanítják.

A színpadkép két komponensből tevődik
össze - az egyik technika, belsőépítésze

(feljárók, mozgási lehetőségek,

zá a rövid refrén folytonos funkcióváltása
- olyan hatást vált ki, hogy az elő-adásban
a történet falusi pletykaként kezdődik,
bizarr babonát idéz, majd ugrás nélkül,
szerves előrehaladással bomlik szét
nyomasztó - és jellegzetes - paraszt-
tragédiává, amely végül mint a közösség
emléke újra beleolvad a szájról szájra
adott, babonásságokkal teljes
pletykavilágba.

A hanglemezmellékleten egy Füst Mi-
lán-verset is hallhatunk, és itt különös-
képpen tanulságos Gáti hűsége a szöveg
prozódiájához, mivel érzékelhetővé válik,
hogy a Füst Milán féle szabadvers
igazából nem szabadvers, csupán a vég-

fénykezelés stb.), a másik valóban fes-
tészet: a színpadkép látványa. A művé-
szettörténész végső soron csak a látvány-
nyal törődhet, de a látvány sem önálló.
Nem beszélve arról, hogy az egészhez - a
darabhoz, a rendező és a színészek
munkastílusához, sőt a közönség ízléséhez
is - alkalmazkodnia kell, az alkal-
mazkodáson túl szinte a háttérbe húzódás,
az alárendeltség sorsára van kárhoztatva.
Ha a függöny felgördülte után a közönség
tapsolni kezd a gyönyörűségtől, akkor a
díszlet rossz. Lehet, hogy szép, de rossz.
Es nemhogy emelné a közepes előadást,
de kiemeli hibáit.

Köpeczi Bócz István díszletterveinek
legnagyobb érdeme ez a szerény hát-térbe
húzódás. Mint ahogy a filmek kí-
sérőzenéjének szerzője is csak alacsony
színvonalú műveknél lesz főszereplő. A jó
kísérőzene csak hangulatot ad, felhívja a
figyelmet a lényegesebb pontokra. A néző
filmet néz, nem zenét hallgat. A néző
darabot néz, nem díszletet.

Két sikerült tervet vegyünk például. Az
egyik a Don Carlos díszlete, hatalmas
sötét felületeivel és az ezekbe bele-
belecsillanó aranymotívumokkal. Schiller
drámája királyi udvarban, embertelenség
és elnyomás légkörében játszódik. Ennek
érzékeltetésére az arany és a fekete
rendkívül egyszerű, elsődleges
szimbólumok, úgyszólván közhelyek. Bi-
zonyára rafináltabb, áttételesebb, intel-
lektuálisabb módja is van az inkvizíciós
légkör érzékeltetésének - de egy ilyen
hosszú, ilyen bonyolult, költői monda-

telen jambusok fellazítása (tehát vala-mi
olyanféle kötött prozódia, mint például a
latin költészetben Phaedrus senariusaié).

Elméleti és gyakorlati verstanirodal-
munk az utóbbi években örvendetesen
bővül. Hasznosan is hat kölcsönösen
egymásra a tudatosított prozódia és a
tudatosított szövegmondás. Ebben a gaz-
dagodó szakirodalomban fontos ered-
mények dokumentuma és tananyaga Gáti
József könyve, amelynek az első ki-adás
gyors elkelése után örömmel kell
üdvözölnünk újramegjelenését.
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SZÉKELY ANDRÁS

Köpeczi Bócz István kiállítása
és a színházi képzőművészet



tokkal átszőtt darabnál lehet-e még egy
feladattal megterhelni a nézőt? Fárasz-
tóbbá vált volna az előadás bonyolultabb
színpadkép esetében. Németh László A két
Bólyaija azonban lényegesen egyszerűbb,
lassabban hömpölygő, a problémákat
követhetően magyarázó mű. A színpadkép
zsúfolt, ódivatú szoba, tele a múlt századi
erdélyi élet rekvizitumaival. A látvány
színeinek és formáinak hangulata
Munkácsy drámainak szánt enteriőrjeit -
például a Siralom-házat idézik, és ez a
párhuzam teljesen indokolt is.

Köpeczi Bócz István festői-grafikusi
stílusa a katalógus tanúsága szerint húsz
éve alig változott. Technikai-mesterség-
beli tudása a rutinosságig biztos, díszlet-
és jelmezvázlatai mindig könnyedek, de-
rűsek, karakterességük néha a karikatúra
határát érinti. Csoportokba rendezett jel-
meztervei megmozgatják, irányítják a
kivitelezők fantáziáját, valóságos élet-
képek, amelyek mögött nemcsak festői,
hanem jól megalapozott művelődéstör-
téneti tudás is áll. A színházi munka
szenvedélyes és szinte kivételes szerete-
tére vall az a gondosság, amellyel az
egyébként elhanyagolt maszktervezés felé
fordul.

A rendszeres díszlet-, jelmez- és
maszktervezés mellett K. Bócz sok il-
lusztrációt és színházi plakátot készít, de
ezeknél a játszi könnyedségből gyakran
súlytalanság lesz. Nincs igazán fel-hívó
jellege plakátjainak, nem állítják meg úgy
az embert, mint például Konecsni György
nevezetes Ödipusz-arcéle. Szellemesek,
kulturáltak, bizonyára nagyobb
reklámhatásuk van, mint a hagyományos
színlapoknak, néhány ki-tűnően sikerült is
akad köztük (mint a Csókolj meg, Katám
„megzenésített Shakespeare-je"), de
mégsem tartoznak a magyar
plakátművészet élvonalába. Két Brecht
darab - a Kurázsi mama és a Puntilla -
plakátját összevetve világossá válik, hogy
a könnyedén felvetett színes formák és
grafikai megoldások kellemesen hatnak
egy vígjáték hirdetésén, ám erőtlenek a
tragédia esetében.

A kiállításon látható volt néhány úti
emlékeket rögzítő gouache-kép, és való-
színűleg ezekben rejlik némelyik plakát
sikerületlenségének a magyarázata. K.
Bócz impresszionisztikus eszközöket
használ - mestereitől, Bernáthtól, Sző-
nyitől tökéletesen elsajátította ezeket a
megoldásokat -, de valójában mégsem
benyomásait vetíti vászonra vagy papír-ra.
Az évtizedes színházi munka során vérévé
vált, hogy egy irodalmi műhöz vizuális
környezetet kell teremtenie. Láthattunk
néhány vázlatot Amalfiról - nos, semmi
különbség nincs a látott olasz fürdőhely és
a kitalált egzotikus sziget, Szerb Antal
Exének díszletterve között. Az Erdélyben
festett képek sem annyi-

ra a valódi látvány rögzítései, hanem
képszerű megformálásai egy kissé roman-
tikus ízű Erdély-fogalomnak. Nem szá-
nom bántónak a szót: Köpeczi Bócz
„autonóm" festményei illusztrációk. A
természet is díszletté vált. Mint ahogy
nem lehet megállapítani, hogy a Vatikán
utcáin sétáló bíborosok igazi papok-e
vagy jelmeztervek egy Hochhuth-
előadáshoz? A képzőművész és az ipar-
művész - úgy is mondhatnánk: a mes-
terember - elválaszthatatlanul összefo-
nódott Köpeczi Bócz tevékenységében;
és ennek az a hátránya, hogy a két tevé-
kenység nem tud egymásból erőt merí-
teni, nem tud megújulni.

És az lehet a következménye, hogy K.
Bócz színpadművészete - megőrizve
rendkívül kulturált, magas színvonalát -
nehezen tud továbblépni. Színházkul-
túránk lényegesen megváltozott húsz év
alatt - tulajdonképpen most ért el arra a
szintre, amelyet K. Bócz már 1950-ben
képviselt. Most szinkronban vannak.
Hogy mi lesz tíz év múlva, az éppúgy
múlik a színházon, mint Köpeczi Bócz
Istvánon.

A ROMÁN SZÍNHÁZI ÉLETRŐL

Florin Tornea írt tanulmányt Az évad né-

hány kérdésének tisztázása címmel. Egyik

fontos problémának azt tartja, hogy nem

jutottak még el mindenütt egy valóban

egyértelműen tisztázott, világosan körvo-

nalazott repertoár kialakításához. A világ

drámairodalmának nagy klasszikusai Szo-

phoklésztől Shakespeare-ig szinte minden

színházban megtalálhatók, a kortárakkal

viszont a legtöbb színház mostohán bánik, és

ha be is mutatnak egy-egy jelentős modern

művet - mint pl. Albee Nem félünk a

farkastól-ját - többnyire megkésve. A

továbbiakban a hazai drámairodalom

helyzetével foglalkozik a cikk. Utal arra,

hogy a politikai színház a román dráma-

irodalom régóta meglevő haladó hagyo-

mánya, és megjegyzi, hogy ilyen vonatko-

zásban az elmúlt évad nem mondható túl-

zottan eredményesnek. Külön kiemeli Camil

Petrescu Danton című drámájának

színrevitelét.
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