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A nagynéni:
Barta Mária
Gogol Háztűznézőjének
szegedi előadásában

új anyagból. Hogyan tudja a jelmezek tervezője a régi, meglevő anyagot hasznosítani?
- A Nemzeti Színháznak hatalmas ru-

határa van, és ennek előnyeit igyekszünk
messzemenően kihasználni. A Karnyóné
előadásához például egyetlen centiméter
új anyagot sem vásároltunk. Természetesen nem az eredeti formájukban kerültek
újra színpadra a ruhák, átalakítottunk,
applikáltunk ; az egyetlen darab, amihez
hozzá sem nyúltunk, Gellei Kornél köténye volt. De ez az út nem mindig járható. Az anyagok sem élnek örökké... De
támaszkodtam már másféle források-ra
is. A Fővárosi Operettszínház például A z
ellopott futár bemutatása előtt, javaslatomra
hirdetést adott fel, hogy régi ruhákat
keres
megvételre.
A
hatás
valamennyiünket megdöbbentett: olyan
hosszú sorok kígyóztak a kapu előtt, mint
hajdanán, a régi Csárdáskirálynő idejében
a pénztár körül. Csodálatos ruhákat, csodás dolgokat sikerült összegyűjtenünk; de
például a gyöngyök kel díszített csipke
nagyestélyiket minden előadás után
javítani kellett, mert maga az anyag megfáradt, elöregedett. Ezen az úton ma még
rengeteg értéket lehetne felkutatni. Az a
nemzedék, amely még megbecsült
minden egyes ruhadarabot, gondosan
megőrizte az elnyűtt táskákat, a divatjamúlt öltözékeket, hogy hátha jók lesznek
még valamire, lassan eltűnik; átadja a
helyét a fiataloknak. Ok pedig már más
szellemben nőttek fel; bennük nem élnek
a takarékos és beosztó polgár reflexei, a
világháborúk, válságok időszakának
beidegződései. Most kellene gyűjteni,
amíg még lehet! De egyelőre más,
fontosabb kérdésekben sem tudunk
egyenesbe jutni!
- Mire gondol?

Amikor a 80 huszár című film forgatására
készültek, minden egyes ruhadarab külön
gondot okozott. Egyenként kellett
megkeresni a nyugdíjas mestereket, akik
még tudták, hogyan kell a sujtást az
egyenruhára
felvarrni,
a
zsinórt,
paszomántot megcsinálni, a mentére
gombot önteni, csákót, sapkát készíteni.
A filmgyár meg tudta őket fizetni, de a
színház nem veheti igénybe a munkájukat, mert hiszen nem iparművészek.
Nincs mód a kifizetésükre! És mi lesz
akkor, ha ezek az idős emberek végleg
eltávoznak közülünk ? Szakmák halnak
ki, mesterségek mennek feledésbe, olyan
szakmák, olyan mesterségek, amelyek a
színház, a film számára rendkívül fontosak! De nem kell ennyire speciális területre kalandozni. Ha a mostani, lelkes,
színházat szerető, de nem éppen fiatal
szabászok, akikre a színházi gyakorlat
épül, nyugalomba vonulnak, egyszerűen
nem tudom, mit fogunk csinálni. Nehéz
megérteni azt a közönyt, amit a műhelyekben tapasztalok; nehéz tudomásul
venni, hogy fiatal lányok, akik évek óta a
színházi műhely varrodájában dolgoznak, beérik a munka gépies, érdektelen
részével, nem érdeklődnek a szakma igazi fortélyai iránt, hogy azután majd átvegyék a stafétabotot.
 Mi lenne véleménye szerint a megoldás?

 Mindenekelőtt tudomásul kellene
venni, hogy ez is a színházhoz tartozik.
Egyelőre a felszínen nem sokat lehet észrevenni a gondokból, mert a tervezők
ötletekkel pótolják a hiányzó lehetőségeket, de az lenne a normális, ha a lehetőségek adnák az ötleteket! A baráti országok számtalan jó példát kínálnak; az
említetteken kívül érdemes tanulmányozni a lengyel, a szovjet gyakorlatot is!

Gogol Háztűznézőjének eladó lánya, Agafja
Tyihonovna a szobájában ül, az asztalnál
és kártyát vet. Szemben vele nagynénje,
Arina Pantyelejmonova. Előtte teáscsésze,
benne kiskanál; elmélyülten kavargat.
Odébb tálka aprósüteménnyel; mohón
eszeget. Egyes süteménydarabkákat apróra
tördelve bekap, s más nagyobb darabokat
kimért mozdulattal teájába mártogat, s
csak azután tüntet el szájában. Étvágya,
úgy tűnik, kielégíthetetlen, a jelenet egész
ideje alatt fogyaszt, eszeget. Meg szeretné
győzni a férjhez adandó Agafját, ne
akarjon mindenáron nemeshez menni, hiszen kereskedő lánya. Józan eszével tudja, ösztöneivel érzi, semmi jó nem származhatik egy (általa hitványnak nevezett)
nemessel kötendő frigyből. E buzgó
meggyőzés alatt mindig van ideje arra,
hogy suttyomban egy darabka süteményt
bekebelezzen, néhány korty teát igyon.
Időközben a tálcán levő dzsemesüveg is
bekerül érdeklődésének fókuszába, ekkor a
dzsembe is mártogat, majd a kiskanalat
alaposan lenyalogatja.
Megérkezik a házasságközvetítő, Fjokla
Ivanovna, a nagynéni folytatja az
eszegetést. Veszekednek, foggal-körömmel védi, dühösen bizonygatja igazát a
közvetítőnővel szemben, aki mindenféle
jöttment nemesurat kerített Agafjának.
Ideálként szeretett elhunyt bátyjára
hivatkozik, hiszen ő szintén megvetet-te a
nemeseket, a felfelé kapaszkodást.
Indulatos replikái közben szinte csapkodja
a süteménydarabokat a teáscsészébe.
A házasságközvetítőnő feltűnés nélkül
szeretne venni egy darabka süteményt, ám
Arina észreveszi, lecsap a tál-kára,
magához húzza, majd az asztalon levő
másik süteményes edényt is oda-surrantja
maga elé, ráteszi a nagy tálcára, most már
minden előtte van, övé a zsákmány. Újból
megdézsmálja. Ott díszeleg

arcok és maszkok

Arina Pantyelejmonova (Barta Mária) eszik .. ,

az asztalon az elmaradhatatlan szamovár
is, újratölti csészéjét. Fontos számára
minden esemény, odafigyel mindenre és
mindenkire, mégis szabad pillanatait nagy
odaadással
süteményeinek,
teájának
szenteli. Aztán átül az asztal másik oldalára, hogy belenézzen Agafja otthagyott
kártyáiba, de az sem köti le hosszan
figyelmét, inkább csak kikapcsolódik egy
szemernyit állandó foglalatosságából. Ez a
nagynéni, miután megigazgatta férjhez
adandó unokahúga ünnepi öltözetét és
frizuráját, egy pillanatra maga is belenéz a
tükörbe, mielőtt előkelő tartásával, botjára
támaszkodva gardedámként meg-jelenik
az otromba vőlegényjelöltek körében.
Kezének egy finom mozdulata elég, hogy
odaintse magához őket, s az-tán arrébb
tessékelje. Odafigyel ő Tojásovira, az első
kérőre, kérdéseire buzgón bólogat, s
közben tovább szürcsöli teáját. Az
alkoholtól bűzlő, borvirágos képű
Zsevakin vőlegényjelölttől érezhető undorral hátrál, amikor az túlságosan közel
hajol hozzá.
Néha magában beszél ez a hatvan év

körüli asszony, furcsán, motyorgón. Karja
esetlen
lóbázásával,
indulatos
kitöréseikor hadonászásával arra kényszeríti
a nézőt, hogy odafigyeljen erre a vőlegényvárásba kissé már megkeseredett
öregasszonyra. Az utolsó jelenetben
szinte remeg a sírástól, indulatos kifakadása érzékelteti: számára Agafja szégyene
és pártában maradása tragédia, még akkor
is, ha tudjuk, ő igazán előre sej-tette, hogy
nem lesz jó vége a dolognak.

szem kemény kontúrokkal megrajzolt
Gertrudisára a Bánk bánban, vagy a néhány évvel ezelőtt bemutatott Dürrenmatt
Angyal

szállt

le

Babilonba-előadásának

méltóságos, nyíltkeblű hetérájára. Kiváló
játéka minősítette az első magyar Witkiewicz-bemutatót, az Anyát, Csehov
Cseresznyéskertjében
Ranyevszkaja
szerepével való találkozását pedig a
kritika is ünnepinek nevezte. Básti Lajos
partnereként ő is eljátszotta a Play
Strindberg női főszerepét, leírt kritika
Olvasgatván a régebbi Háztűznézőazonban sajnos nem őrzi ennek az
előadások kritikáit, feltűnt, hogy a fent
alakításnak a sikerét. A tavalyi évadban
említett szerep alakítóiról szinte soha nem bemutatott Maróti-darabban azonban a
tettek említést, vagy legfeljebb a fel- sokférjű és nagypofájú, viharos múltú
soroltak listáján szerepelt. Az írott darab
bejárónő, Mária Terézia szerepében
ismeretében nem tagadható, hogy a elismeréssel
adózhattunk
eredeti
nagynéni szerepe elég körvonalazatlan, elképzelésről tanúskodó szerepépítésének.
színészi szempontból igencsak hálátlan.
A Háztűznéző nagynénije, ez a gogoli
Bár azon nem kellene csodálkozni, hogy a
szellemben
fogant alakítás, tovább gazjó színész a gyenge szerepet is átlagon
felüli színvonalon oldja meg. Barta Mária dagítja Barta Mária emlékezetes színpadi
pedig jó színésznő. Az elmúlt évtizedben alakjainak sorát: elkerülve a kézenfekvő
sorra játszotta Szegeden a fontos vígjátéki fogásokat, csipetnyi drámát is
szerepeket, alakításairól mégsem esett sok csempészett Arina Pantyelejmonova
figurájába.
szó. Pedig tíz év távolából is emlék-

