
Az effajta eseményeket ünnepélyes külső-
ségek között szokták megtartani, melyek
során az újszülött megkapja új, a színház
világában eddig nem használt nevét.

Budapesten ez másképp történt. Az új
színház neve régi, a színházszeretők előtt
ismert. A Katona József Színház nem most
született, megvan a maga nem is
jelentéktelen története. Es ugyanott is van,
ahol volt: Pesten, nem messze az Erzsébet-
hídtól, egy keskeny, csupa üveg kirakatok
által szegélyezett utcában .. . S ugyanakkor
ez egy új, teljesen új szín-ház. Ez egy kis
magyarázatot kíván.

Az alkotó kollektíva úgy alakult meg,
hogy levált a Nemzeti Színháztól, amely-
nek a Katona József Színház a kamara-
színháza volt bosszú éveken keresztül.
Most pedig autonóm szervezet, bár a le-
válás nem egy lépésben történt. A Nem-
zetiből ide jött Székely Gábor és Zsámbéki
Gábor rendező, s követte őket a társulat
egy része.

A vezetőknek még nincs saját szobájuk,
egy öltözőben beszélgetünk. (Itt öltözik,
magyarázzák, Gobbi Hilda, a magyar
színpad idős kiválósága. Major Tamással
együtt ő állt a háború utáni Nemzeti
Színház bölcsőjénél, s most együtt jöttek
ide is. Ebben az öltöző-ben próbákat is
tartanak, bár ezt nehéz elképzelni,
jelenlétemben itt ír alá Székely Gábor
színházigazgató valamilyen gazdasági
kimutatást - egyszóval szűken vannak.

- Egyes előadások természetesen és
szervesen kerültek át idea Nemzeti Szín-
házból meséli Székely Gábor a szereplőket
követték. Igy volt ez Euripidész
Oresztészével és Goldoni Mirandolinájával.
De már egyet-mást itt is csináltunk: Füst
Milán Boldogtalanokját, Csehov A Manóját.
Úgy tudom, látta mind-kettőt.

A Manó
Mindig érthetetlen volt számomra, mi-nek
viszik színpadra A Manót, mikor van
Ványa bácsi , ugyanannak a darabnak
későbbi és sokkal tökéletesebb változata.
De nagyon hamar érteni kezdtem, hogy

nem feleslegesen nyúlt a
változathoz, a darabválasz
és a színház számára lénye
Elsősorban, úgy tűn
gondolatok, hangulatok eg

Ma legalábbis hozzám
Manó - mondja beszél
Zsámbéki. - Ez a darab
tűnik, ebben minden élese
... Még nincs meg benne
bölcs, mindent megé
kevesebb van lenyűgöző m
darab szegletes is, befe
élettel van tele, amely ot
képben. És kedvesek, érde
ra szereplői is.

Zsámbéki Gábor rende
nagyon imponál a podvizs
alkotó pátosz, ami időrő
fiatalosan szemérmes
amilyennek Cserhalmi G
ban látjuk. Egyszerű arc
kállával, széles karimájú k
vül hordott hosszú ingében
emlékeztet, egy raznoc
prédikáló misszionáriusra
lesleg a Manó valóban
ebben az ellaposodott, el
munkátlanságtól és unalo
társaságban. Az erdőről sz
jólelküen fogadják, mint
desszertet. De ez őt nem za
alatt nyögő erdők ről, a sz
nyírfáról az ügy szent ig
hittel beszél. Ez az ü
haszontalan, ha egyedü
lényeg, hogy önmagához m
természetes, hogy a fiata
korszakában élő színház
együtt érez vele, nem e
szemben sem iróniát, se
mosolyt.

„A mi kettőnk élete,
enyém, reménytelen - m
józansággal a diagnózist A
későbbi változat hőse. Az
csak két rendes lateiner
meg te. De néhány évtized
silány élet eltorzított bennü
miazmás kigőzölgésével
vérünket ..." Nem
tulajdonságokon múlik, ho
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Másképpen válaszol erre a legfontosabb
kérdésre a darab első változata. Nem a
környezeten, nem az életmódon, hanem az
embereken múlik. Vannak emberek, akik
tudomásul veszik elrendeltetésüket, fényt
és erőt sugároznak, „sas-szárnyú"
emberek, ahogy a Manó mond-ja, s
vannak i másmilyenek, a többség, akiknek
élete hiábavalóságban, lapos hét-
köznapiságban telik. A Manó összeférhe-
tetlenségét a „másmilyenekkel", kívülál-
lását és távolságát az előadás minduntalan
hangsúlyozza, kiemeli. Vojnyickijék,
Orlovszkiék, Zseltuhinék számára a Manó
mindig idegen, kívülálló, az erdőből, a
sűrűből való a maga friss leheletével,
vagyis számukra ő manó - így értelmezi a
magyar előadás a darab címét, bár az
maga más magyarázatot ad: „mindnyá-
jatokban ott ül a manó, mindnyájan sötét
erdőben bolyongtok, tapintással tájé-
kozódtok".

Ahányszor. csak a Manó megjelenik,
Vojnyickijék házának fülledt légkörébe
betör az erdők és mezők szele. Az éjszaka
közepén, a vihar előtt, amikor Szerebr-
jakov (Rajhona Ádám kicsinyes, epés és
gonosz embernek ábrázolja, aki leginkább
ellenszenvet vált ki, ami teljesen megfelel
a darabnak; az „új dráma" esztétikájától
abban is különbözik ez, hogy itt még
nagyon fontos a jellemek hagyományos
kontrasztja) már mindenkit holtra kínozott
betegségével, így jelenik meg ez az ember
a nyitott ajtóban a nedves széllel a
megvadult természetből, maga is test' a
testéből, szélszaggatta, esőverte
köpenyében, kopott táskájával, s vele
Vojnyickijék házába valami egészséges,
tiszta, erős tért be, amitől meg-nyugszik
az öreg professzor, megkönnyebbül
Szonya és Jelena.

A „tapogatózó", a „sötét erdőben" való
élet nyilvánvalóan jelenik meg eb-ben az
előadásban. Ez a társaság, úgy tűnik,
betegesen fél a levegőtől, naptól, fénytől,
A házban fényes nappal is félhomály
uralkodik, az ablakot függöny fedi, bár
kint fényesen süt a nap. S ha valaki
véletlenül félrehúzza a függönyt, a
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jelenlévők ijedten sikoltoznak, integet-
nek. Amikor a háziak összegyűlnek, hogy
meghallgassák a professzor terveit a
birtok eladásáról, meggyújtják a lám-pát,
bár a függönyön keresztül beviláglik a
nap.

És amikor az utolsó felvonásban a le-
vegőtlen, lefüggönyzött szobákból végre
kikerülünk a természetbe, akaratlanul is
kitör belőlünk a megkönnyebbült sóhaj.

Áldott itt a csend, és áttetsző a levegő.
Lassan forog a vízimalom kereke, köve-
ken csobban a víz: élő, igazi víz, amely-
ben oly gyönyörűséggel fürdeti lábát Je-
lena Andrejevna (Udvaros Dorottya). Ide
menekült férje, a megunt arcok, a ház
nyomasztó légköre elől.

Tehát nagyon jó itt a természetben ezen
a csendes nyári estén, itt mindennek meg
kell oldódnia, s meg is oldódik .. . Az
egész ismerős társaság összegyűlik, a
szorgos Julenyka kipakolja a kosarakból
az elemózsiát és a bort. A Vojnyickij
iránti gyász nem zavarja Szonyát abban,
hogy érezze fiatalságát, hogy élvezze a
szeretett férfi jelenlétét. És a klasszikus
komédia szabályának megfelelően a finá-
léban két boldog pár talál egymásra: a
Manó és Szonya, Julia és Fjodor Ivano-
vics. Sok boldogságot!

De a színház mást emel ki a darabból.
Igen, a Manó végül is elhagyja a szabad,
senki által nem háborított vidékeket, és
azokhoz csatlakozik, akiknek életét szo-
morúnak és értelmetlennek tartotta. S
mint a szemrehányás, mint a vád az ellen,
aki tegnap még oltalmazó volt és barát, a
láthatár bíborszínűvé válik. Ég az erdő.
Az ő teremtménye, hitének szimbóluma.
Mindenki hallgat, csendben nézik a vörös
égalját.

Az óvatosságnak, az intésnek ez a fel-
hangja minden bizonnyal fontos az útját
éppen csak most kezdő fiatal színház
számára.

- A nézőnek egyfelől egy tökéletesen

boldog finálét kell látnia - mondja Zsám-
béki Gábor -, másrészt a boldogság árát
is. A Manó drágán megfizet, fizet az ön-
magáról való lemondással, annak a leg-
rejtettebb lényegnek a feladásával, ami
egyéniségének sava-borsa volt.

Nagyon jó előadást rendezett Zsámbéki!
Élő, modern s ugyanakkor valóban
csehovi előadást.

Két másik Csehov-előadás

Csehovot különben sokat játszanak most
Budapesten. Talán ő ma a legnépszerűbb
szerző. Néhány napos magyarországi
tartózkodásom során három Csehov-
előadást láthattam. S ráadásul nem
egyszerűen különböző előadásokat, ha-
nem különböző Csehov-megközelítése-
ket láthattam. Aktív keresést, a tanács-
talanságot, a kapkodás jegyeit . . . A cse-
hovi színmű színházi viták tárgya lett. Az
előadás lehet eközben teljesen hagyo-
mányos, de akkor ez polémikusan kihe-
gyezett hagyományosság.

Ilyennek tűnt Ádám Ottó rendezésé-ben
a Ványa bácsi a Madách Színház Ka-
maraszínházában. A maga módján finom
és elegáns ez az előadás. De félhangjai és
pauzái, az intonáció szívhezszóló csendes
egyszerűsége mögött nem jött létre mély
emberi dráma . . . Meleg volt, csend volt,
ahogy Asztrov mondja. Mintha egy
régiségboltban lett volna az ember, és egy
antik porcelánt nézegetett volna: finom,
törékeny, kecses és használatra teljesen
alkalmatlan.

A színház valószínűleg az igazi, a lera-
kódásoktól megtisztított Csehovot akarta
megmutatni a Moszkvai Akadémiai Mű-
vész Színház legnemesebb hagyományai-
nak megfelelően.

A Pesti Színházban viszont egy teljesen
más céllal készült próbálkozást láthattam,
a Platonovot. Az előadás a Víg-színház
legjobb színészeit foglalkoztatja, a
rendező Horvai István, a magyar szín-

házrendezés egyik kiválósága, a díszle-
teket David Borovszkij tervezte, a mai
színházi világ egyik legkiválóbb szce-
nográfusa.

Borovszkij díszlete, mint mindig, most
is váratlan, meghökkentő és eredeti, s mint
mindig, most is hihetetlenül tartalmas. Fő
motívumát így lehetne talán röviden
összefoglalni: szemléltető eszközök. A
színen iskolatábla, hatalmas számológép
az elsősök számára, iskolai tér-kép, Lev
Nyikolajevics Tolsztoj arcképe, minden
tárgy ismerős és kivált valami távoli s
egyben közeli asszociációs sort. Íme a
felkasírozott állatvilág, a strucc, a teve, a
majom. Az iskola, a tanítóskodás, a
felvilágosítás derűs világa. Hisz Platonov
tanító, hivatása, hogy az okosat, a jót, az
örökkévalót terjessze .. .

De semmi sincs a maga helyén, minden
összekeveredett, minden szanaszét hever
kaotikus rendetlenségben, minden el-
hanyagolt, minden funkciótlan. Mintha
Platonov eszméinek szemétdombján len-
nénk. Megdöbbentő hatást kelt a díszlet. S
nemcsak szokatlanul kifejező hát-teret
szolgáltat, de megteremti a darab
témájával, tartalmával való aktív köl-
csönhatás plasztikus közegét. De mintha
még ez is kevés volna a művésznek, és
még egy plasztikus ellenpontot teremt: az
előcsarnokban furcsa társaságba üt-
közünk, amely egy asztalnál ül, s kell
néhány másodperc, míg rájövünk, hogy ez
is színházi díszlet, három kártyás kiválóan
megcsinált bábuja, az élet lepergetésének
megszokott, bevett formája.

Úgy tűnik, a díszlettervező megterem-
tette a maga plasztikus, kifejező előadását,
olyan tartalmasan és kifejezően szól ez a
díszlet a hősről is, annak drámájáról is ...
De még a legtökéletesebb szcenográfia
sem mindenható, s az emberek nem a
díszlet kedvéért járnak színházba.

A színpadon mintha megállt volna az
élet. Egyik jelenet követi a másikat, egyik
magyarázkodás a másikat, megcsalások,
ebédek (vagy talán házi orgiák), románcok
(de nem rózsacsokros, hanem
földhözragadt románcok
gombszaggatással és sebesen ledobott
szoknyákkal), de az ismétlések fáraszta-
nak, a már látott és tudott dolgok idege-
sítőek, hiányzik a perspektíva, a levegő. S
ehhez még hozzájárul az értetlenség:
minek? Miért akarnak meggyőzni engem
arról, hogy ennek bármi köze is van
Csehovhoz? Hiszen a szó szorosabb
értelmében ilyen Csehov-darab nem is
volt. Kétszáztizenöt oldalnyi szöveg ma-
radt fenn, amiből színpadi szerzőjének

Törőcsik Mari és Garas Dezső a Háromgarasos operában (Nemzeti Színház)



úgy kellett kompozícióját elkészítenie, hogy
a szövegnek csak egyharmadát használta
fel. Mi maradt meg ebben a harmadban? És
mi maradt ki belőle? .. . Valóban ennyire
szabadnak érezhetjük magunkat az íróval
szemben?

Borovszkij díszlete szomorú, de ter-
mészetes metamorfózison megy át. Az
önmagában tökéletes szcenográfia elveszíti
kifejezőképességét. A díszlet, amit arra
programoztak be, hogy aktívan
együttműködjön a téma fejlődésével,
impulzus hiányában passzív háttérré
változik. Legkevésbé erre a szerepre
szánták.

Zsámbéki és Székely

Nem szeretnek fejtegetésekbe bocsátkoz-ni
a színház programjáról, e kérdésben egy
szót sem lehet kiszedni belőlük, vagy
hallgatnak, vagy igyekszenek más témára
váltani. De egyáltalán nem azért, mert
válaszút előtt állnak s nem tudják, merre
induljanak. Mint igazi színházi emberek,
nemigen hisznek a kinyilatkoztatásokban,
nagyon is jól tudják, hogy az olyan dolgok,
mint „program" „hitvallás", „saját arculat"

nem itt alakul ki, hanem a mindennapi
próbák során, a színész hangjának
mesterkéletlen intonációjában, idegei
élénk vibrálásában, a harag, öröm, bánat
természetes megnyilvánulásaiban. És
mégis . . . Érdekes lenne megérteni,
hogyan. Milyen alapokon jön létre ma az
új színház ? S ha létrejött, hogyan lesz
életképes, és hogyan válik szükségletté a
néző számára? Újdonság? De mi van az
újdonság mögött? Ki ne emlékezne kö-
zülünk a Szovremennyik hirtelen felíve-
lésére vagy egypár évre rá a Tagankáéra?
Es ki ne emlékezne Budapesten a
Huszonötödik Színház rövid, de tüne-
ményes létezésére? Mi ad ma hírt és nép-
szerűséget egy színháznak?

Ülünk Gobbi Hilda öltözőjében, s már
nem akarok direkt kérdéseket feltenni.
Hallgatok, jegyezgetek, igyekszem a
hallottakat összevetni azzal, amit a szín-
padon láttam. Felemlegetjük a IV. Henri-
ket, ezt a csodálatos előadást, amit Zsám-
béki rendezett a Nemzeti Színházban.

- A shakespeare-i krónika világának
teljessége ragadott meg - mondja a ren-
dező. - Abszolút lehetetlenségnek tartot-
tam, hogy megbontsam egységét, tehát a
krónika két részét két egymás utáni estén
kellett előadni. Nagyon szerettem volna
megmutatni a nézőnek a darab
konstrukciójának tökéletességét, rendít-
hetetlen logikáját.

Sokatmondó kijelentés. Nem is olyan

régen még egy ifjú rendező szűknek érezte
volna a darabot, mindenáron saját ízlése
szerint akarta volna átrendezni. S hol van
ott a „konstrukció tökéletessége", ahol az
előadás ott kezdődik, ahol a szerző a
darabot bevégezte? ...

- Nem szeretem már azt a díszletet -
folytatta eközben Zsámbéki -, amely túl
hamar mindent megmagyaráz a nézőnek.

Ez is érdekes gondolat. Hiszen valóban,
a modern szcenográfia, aminek lát-tán
vörösre tapsoljuk a tenverünket, szép
lassan kiválóan meglesz akár színész
nélkül is . . . Ez önmagától nem valósul
meg, mint ahogy nem történt meg a
Platonov-e lőadáson sem. De Zsámbéki
gondolatát rendkívül időszerűnek érzem.

Valami új és ugyanakkor igen ismerős
dolog hallatszik ki e két fiatal színházte-
remtő ember fejtegetéseiből. Lehet, hogy
az ,,új" az ugyancsak elfelejtett régi? Kik
ők, miféle régészújítók?

Mindenképpen profik. A szónak leg-
nemesebb értelmében. S ha húsz évvel
ezelőtt színház keletkezhetett a
félprofesszionalizmus, az amatörizmus
elemi energiáiból - ekkor indult a
diákszín-játszó mozgalom hulláma, s a
profeszszionalizmus nem tűnt olyan
fontosnak és elengedhetetlennek -, ma,
úgy tűnik, másképp áll a helyzet.
Legalábbis ilyen következtetésre csábít a
Katona József Színház esete.

Mirandolina
Példaként, illusztrációként a repertoár
bármelyik darabja szolgálhatna. Én a
Mirandolináról próbálok meg beszélni.

Az előadás semmiben nem hasonlít a
forró itáliai naptól hevített, melegszínű
kosztümös (Itália!), géppuskapergésű
dialógusos (déli temperamentum!), csil-
logó-villogó Goldoni-verziókra. Köz-hely,
de a „Goldoni-vígjáték" bélyegző az
egyike a legmakacsabbaknak.

Zsámbéki előadásában az egész beren-
dezés szokatlanul egyszerű. Egyszerű fa-
asztal, amin Mirandolina vasal, a háttér-
ben a színpad teljes szélességében száradó
lepedők. Fehér lepedők, szürke vászon, fa
- ez a játéktér egész egyszerű színskálája.
Egyetlen élénk, karneváli szín sincs a
szerény, de kényelmes szálloda ente-
riőrjében. De minden felvonást megelőz
egy rövid zenei bevezetés. A színpadot
ünnepélyes renaissance zene hangjai töl-
tik be. Itt érezhető a déli, itáliai nap, az
ég, az ünnepi színek ereje, a vérbő élet. A
hangok világos, más világból valók, nem
a szálló szerény szobáiból. Mintha
megnyílt volna a menny, és a lazúrkék
égből törnének elő a napsugarak, mint
azok, amelyek Veronese és Tintoretto
freskóin tombolnak!

Nem, nem véletlen, hogy Zsámbéki
ilyen élesen, ilyen kontrasztosan „távo-
lítja el" a cselekményt. A fogadósnő ak-
kurátussága, szorgalma mögött ott van a
renaissance természet, amely képes meg-
találni a kikapcsolódást, el tud vetni min-
den számítást, ha önnön méltóságáról van
szó. Az, hogy magát szabad szemé-
lyiségnek tartja, aki kész bosszút állni is,
bolondozni is, gúnyolódni is, minden
egyéb megfontolásnál erősebb.

Mirandolinát Udvaros Dorottya játsz-
sza, aki minden bizonnyal az egyik leg-
népszerűbb színésznő ma. „Az év legjobb
színésznője" címmel tüntették ki őt a
magyar kritikusok, amikor az 1981/82-es
évad eredményeit összegezték. Miran-
dolináját és Polly Peachumjét értékelték
ilyen magasra. Erről az előadásról, amit
Jurij Ljubimov rendezett, később még
beszélek, most csak annyit, hogy az
Udvaros név új a budapesti színlapokon,
Székely Gábor rendezővel és a színészek
egy csoportjával Szolnokról jött a Nem-
zeti Színházba, s onnan Zsámbékit és
Székelyt követve jött át a Katona József
Színházba.

Horváth József és Major Tamás a Mirandolinában (Katona József Színház)



Tehetségének jellegét nagyon nehéz
lenne meghatározni. (A már említetteken
kívül láttam őt Jelena szerepében A Ma-
nóban, Hermioneként Euripidész
Oresztészében.) A fiatalság bája? Lelki
gazdagság? A színpadi jelenlét teljessége?
Itt valahogy Jobba Gabi jut eszébe az em-
bernek. Vagy a temperamentum ereje? De
akkor inkább Törőcsik Marit helyezném
elébe, a tragika erőteljes, vulkanikus
lelkületével. Elbájoló nőiesség?
Könnyedség? Humor? Szemem előtt ott
sorjáznak azok a figurák, amelyeket Rutt-
kai Éva játszott el különböző időkben .. .
De lehet, hogy Udvaros színpadi vonz-ereje
éppen abban van, hogy egyesíti magában
ezt is, azt is, amazt is. Külön-külön a
természet Udvarosnak mind-egyikből
kevesebbet juttatott, ereje másban,
mindezek harmóniájában van. S hozzá még
a nem mindennapi muzikalitás,
plasztikusság, a temperamentum
hajlékonysága és mozgékonysága, igaz-
ségérzet és a lelki élet teljesen egyedi
gyorsasága és telítettsége - ami egy kicsit
zavarja is a színésznőt Jelena Andrejevna
szerepének alakításában (ennek, mint
tudjuk, „sellővér folyik az ereiben", „un
élni", „jár és az unalomtól dülöngél"), de
csodálatosan kiteljesedik a Mirandolinában.

- A színpadi jelenlét mértéke, talán ez a
legfontosabb, amit mi a színésztől
megkövetelünk, elvárunk - mondja Székely
Gábor. Úgy tűnik, a jelenlét szó náluk
mérhetetlenül többet jelent, mint amit
általában.

A lovaggal vívott párbajok során el-
képzelések özöne viharzik át Mirandolina
fején. Egy szempillantásnyi idő alatt képes
udvariasan meghallgatni, részvevően
egyetérteni, felfogni, mire akar ki-lyukadni
a lovag, átérezni a győzelem örömét és a
harci mámort, s mindez idő alatt egy
szempillantásra sem engedi el tekintetével
a lovagot. Mindez könynyed gyorsasággal
történik, mintha az improvizáció lelke
uralkodna ezeken a jeleneteken.

Igen, Mirandolina mintha kissé túlságo-
san is belebonyolódott volna a maga kez-
deményezte játékba, s nem számított volna
ki mindent. Arra semmiképpen sem
gondolt, hogy szellemet enged ki a pa-
lackból. Arról van szó, hogy Benedek
Miklós sajátságos lovagot alakít. Ez a
magányos férfi a nő iránti heves érdek-
lődését egy remete álarca mögé rejti. Ez
még megfelelne a hagyományoknak, ha
nem lenne egy apróság, az, hogy talán túl
soká, túl természetesen nyomta el ez a

Rippafratta a vágyait. És ezért a Miran-
dolina iránti kitörő érzelem szintén ter-
mészetellenes formákat ölt. Mint sötét,
kínzó erő dobálja ez az érzelem a magán
már uralkodni képtelen lovagot az egyik
sarokból a másikba. Kész letépni a nő-ről
a ruhát, majd szenvedélyes csókokkal
esengeni bocsánatáért. S a nekibőszült
lovag sötét érzelmeiben nincs semmi szép.
Semmi, ami együttérzést váltana ki. Ez az
egoista remete úgy is szeret, mint egy
egoista, egy remete. Saját szenvedélyét
akarja csillapítani, s eközben
megdöbbentően közömbös szerelme tár-
gya iránt. Az előadás résztvevőinek együt-
tese kiváló, de van egy szerep, amiről kü-
lön is kell beszélni.

Major Tamás, a magyar színpad legki-
válóbb idős művésze, ahogy már emlí-
tettük, hajlott kora ellenére eljött ide, a
fiatal kollektívába, az új színházba. A Mi-
randolinában Forlipopoli őrgróf epi-
zódszerepét játssza. Ki ne tudná, hogyan
kell eljátszani egy öreg, tönkrement
arisztokratát egy vígjátékban? Úgy tűnik,
az évek semmivel sem gazdagították a
réges-régen kialakult sablont. Major
Tamás mindenekelőtt embert játszik,
olyat, akinek arisztokratizmusa -- elöre-
gedett, megfáradt, szomorú arisztokra-
tizmusa -- a vérében van, az onnan ki nem
irtható. Az őrgrófnak nincs szüksége
idegen tollakra, nem kell megjátszania
magát bárki előtt is. Hogy ízlelget ez a
gourmand egy korty bort! Hogy nyújtja
oda a hölgynek a csipkés keszkenőt!
Mennyire érti ezeket az apróságokat,
amelyek mind finom jelentést hordoz-nak!
És milyen elesett ő ebben az új világban,
ahol mindent az arany dönt el, s nem a
születés. Ráadásul a lába sem en-
gedelmeskedik, a dereka is meg-megfájdul
. . . Pedig milyen varázslatos vállai vannak
Mirandolinának, milyen gyönyörű nyaka!
És ki, ki lenne képes ezt kellőképpen
értékelni, ha nem ő, az esztéta, a körme
hegyéig arisztokrata!

Háromgarasos opera

Ha alkotói kérdésekben a Katona József
Színház már teljesen önálló is, adminiszt-
rációs és technikai szempontból még a
Nemzetihez kapcsolódik. Az új színház
önállósulása lehetőség szerint fájdalom-
mentesen folyik. És ezért az új színház
számos színészét látni lehet még a Nem-
zeti előadásaiban. Senkit nem könnyű
helyettesíteni, aki jól eljátssza a szerepét,
hát akkor „az év legjobb színésznőjét"?
Így hát Udvaros Dorottya, a Katona
József Színház Mirandolinája a Nemzeti-

ben is fellép Polly Peachum szerepében.
Az új színház több színésze is játszik még a
Háromgarasos operában, s a rendező, Jurij
Ljubimov vendégként meghívta még
Törőcsik Marit (Peachumné) és Garas
Dezsőt (Peachum), akik Magyarország
legkiválóbb és legnépszerűbb színészei
közé tartoznak.

Már csak azt kell hozzátenni, hogy a
díszleteket David Borovszkij tervezte.

A Háromgarasos opera cselekménye, mint
ismeretes, hol a Koldusok barátjához
címzett kétes intézményben, hol egy
istállóban, ahol a banditák ünneplik
főnökük esküvőjét, hol a bordélyban, hol a
börtönben játszódik. Illetlen vagy illegális
vagyis a kívülálló szeme elől rejtett helyek
ezek. Itt nem helyénvaló a komótos,
kényelmes szemlélődés, a jól megvilágított
szín, amihez a színház hoz zászoktatott
minket, itt legfeljebb meg-villan valami a
függöny mögül, kilát-szik a rosszul bezárt
ajtó résén.

Mindezeket a titkos helyeket a mű-vész
egy sokat megélt emeletes londoni
autóbusz fedele alá hozza össze. A busz
földszintjén szolgálják fel Mackie ban-
dájának tagjai rabolt ezüstben az esküvői
lakomát, ugyanitt látjuk a bordély abla-
kaiban fel-feltűnni Mackie-t, amikor a
rendőrök elől menekül, itt néz ki a bör-
tönrácsok mögül is.

Hibátlanul pontosan választották meg az
egyetlen helyszínt. A „zárt" intézmények
életét valóban csak az ablakokon keresztül,
kívülről, az utcáról látjuk, a hátak mögül
profilok bukkannak elő. Olykor egy s más
teljesen kivehető, más-kor pedig találgatni
kényszerülünk. De hát ez az ilyen helyek
sajátossága.

Az ütött-kopott, groteszk piros autó-busz,
ami a színpad közepe táján van, és teljesen
elfoglalja azt keresztben, a leg-fontosabb és
egyetlen térelem. Itt-ott műkezek, műlábak
lógnak róla vagy áll-nak ki belőle, csupa
olyan holmi, amire szükség lesz a
cselekmény során, hiszen éppen ezeket a
„munkaeszközöket" kölcsönzi a „koldusok
barátja" ügyfeleinek. De mindezt majd
később látjuk meg, amikor megjelenik a
színen a cég vezetője, Jonathan Peachum,
egyelőre szemünket a díszlet egésze köti le,
s láthatjuk, hogy ezek a kellékek még egy
funkciót is betöltenek: a megnyomorodott
világ, a megnyomorodott emberi kap-
csolatok képét festik, amely teli van azzal a
bánattal, amely a költő Brecht múzsáját
kínozza, amely átüt iróniáján, megejtő
líráján, vidám szarkazmusán és a songok
hideg őrületén.



Különben az egész autóbusz utcai fel-
iratokkal van telepingálva: Nem! Nem!
London transzport, Koldusok barátja cég,
de mindezek fölött uralkodik, mint egy
jelmondat, mint egy plakát a Színház utca
szó. Es ez nem véletlen, ez kulcs-szó,
hiszen ezen a Színház utcán indul útjára
nemsokára ez az emeletes, groteszk piros
autóbusz.

„Utca", tehát az előadás jellege is utcai.
Ezt már a kezdet kezdetén tudomásunkra
hozzák, amikor rikkancsok jelennek meg a
széksorok között az elő-adás előtt,
megtörve ezzel a műsorfüzet-lapozás és
cukorkapapír-zörgetés hagyományát. (Mi
is vettünk egy újságot, az aznapi Esti
Hírlap volt.)

Harsány dudaszó hangzik fel, s abban a
pillanatban zajos tömeg árad ki a kulisz-
szák mögül, lökdösődve a buszhoz igyek-
szik és kezdi betölteni az alsó és a felső
utasteret, eltorlaszolva a járatokat, egy-
más tarkójába lehelve, a kapaszkodókba
csimpaszkodva, a lépcsőn lógva. Ezalatt
már behangolt a kis zenekar is a tetőn, és
felhangzik a verkliszerűen egyhangú híres
Mackie Messer-ballada.

Megmozdulnak, egyszerre lendülnek
hátra az utasok a felső és az alsó utastér-
ben -- a vezető kiengedte a féket, és meg-
indult a dugig tömött piros autóbusz
Brecht arcképével az oldalán. És előre-
dőlnek az utasok, amikor a sofőr az
útkereszteződésnél lefékez, s újra hátra-
lendülnek, amikor gázt ad.

Nemhiába emlegették a Színház utcát.
Mellesleg a modern színpadon modern
járműveket is használnak. Teljesen
megszokottá vált, hogy egy Volga vagy
egy Zsiguli kihajt a kulisszák mögül a
színpadra, és élesen fékezve megáll a súgó-
lyuk előtt. Az adott esetben az autóbusz
színházi, teljesen mozdulatlan, a mozgás
illúzióját a színészek keltik, ami minden-
képpen közelebb áll a színházművészethez
és természetesebb, itt pedig különösen
megfelel a játék természetének. És amikor
a fináléban egy csodaszép ló pompázik a
színpadon a királyi hírnökkel a nyergében,
az más. Ott megint más tör-vények lépnek
működésbe, s az élő paripa ugyanolyan
természetesen olvad bele a játékos,
karneváli látványba.

„A Háromgarasos opera esete nem is-
mételhetődött meg", mondja a színház-
történész, aki az 1938. augusztus 31-i
Theater am Schiffbauerdammi premier
kirobbanó sikerének okait kutatta. Már egy
év múlva „azok a társadalmi hangulatok,
amelyek a Háromgarasos operában, annak
ambivalens természetében, lelep

lező-lírai és tagadó-elfogadó intonációi-
nak talányos, fenyegető egységében tük-
röződtek, elvesztették maguk alól a talaj
t". Igen, egy év múlva már elvesztették ...
S ugyanakkor minket nem egy-két év
választ el a legendássá. vált bemutatótól,
hanem ötvennél is több. A „talaj" kérdése
ez idő alatt nagyon bonyolulttá vált, s ki.
tudná azt az egyetlen varázsigét, amelytől
a. darab legendából kortársi darabbá
válik.

Jurij Ljubimov harcosan indul e fel-
fedező útra, minden lépéssel kockáztatva,
állandóan támadva, vad hévvel küldi csa-
tába rendezői fantáziájának minden tar-
talékát, és szentül hisz a. sikerben.

Természetesen a rendező jelentős ta-
pasztalatot gyűjtött Brecht-rendezésből
(valamiért az embernek az a benyomása,
hogy Ljubimov sokkal többször rendezett
Brechtet, mint valójában, de a Há-
romgarasos húsz év rendezői működése
során a negyedik Brecht-darabja).

Természetesen, különös oka is van a
rendezőnek arra, hogy bízzon a sikerben:
éppen Brecht volt az a fényes csillagzat,
amely alatt Ljubimov egyéni rendezési
módszere kialakult. Nem véletlenül em-
lékeztet ez a mostani merész
kezdeményezés a húsz évvel ezelőtti
stúdióelőadás

merészségére, Ljubimov rendezői ifjúsá-
gára. Bizonos értelemben a mostani
Háromgarasos opera emlékezés az akkori
Jó embert keresünkre.

Es mégis, ez az előadás utazás az is-
meretlenbe; minden egészen új, minden
tiszta lappal indul. Hiszen a visszatéré-
sek, a visszaemlékezések - még a legked-
vesebb dologra is soha senkinek nem
hoztak győzelmet.

Igen, most is erős színpadi megvilágí-
tásban, a játékos, karneváli cselekmény
ritmusában látja a rendező Brechtet, első-
sorban a karneválon tobzódó immanens
erők nyomásával ragad minket magával.
A darab fontos formaképző elve, az att-
rakciók montázsának elve áldozatául esik
az egységességnek, a karneváli folyam
sodrásának, amely időről időre ki-csap az
autóbuszból, s ilyenkor a komédiás két-
három éles vonást rajzol fel nagy hirtelen
az arcára, a színpad elejére lép, hogy
songban vágja a hazug polgári morál
arcába a szarkazmus, a harag és az irónia
szavait.

Ennél a darabnál fontos, hogy már az
első taktustól kezdve bátran bontakozzon
ki a tánladás, a karneváli. láng fennen
lobogjon. És ez egyáltalán nem könnyű:
az előadás hangulata változó,

Horváth József, Gelley Kornél és Papp Zoltán A Manóban (Katona József Színház)



szeszélyes, a cselekmény nehezen lendül
meg, sehogy se akar a szükséges hőfokra
hevülni. Például az Ágyúdal, amit a ban-
davezér Mackie és a rendőrfőnök Brown
énekel, ez a song, amit szinte szétfeszít a
„sötétek, haloványak" megölése meste-
reinek energiája („Felaprítják s lesz be-
lőle borsostokány"). Ez a valóban vad
song a színpadon elvesztette energiájá-
nak, robbantóerejének egy részét. S a
natúr beefsteak, amit váratlanul felmu-
tatnak a nézőnek, az igazat megvallva,
értetlenséget váltott ki. Egy más asszo-
ciációs sorból került ide ez a metafora.

De az előadás még csak most vesz

lendületet. És csak a második felvonás
elejére jött létre az az elengedhetetlen, az
előadás összes résztvevőjét magával ra-
gadó lendület, amely nélkül Ljubimov
előadásában játszani kockázatos, ha egy-
általán lehetséges. Rendezésének rajzo-
lata, lexikájának bátor, vad metafori-
kussága, minden a feszült érzelmi tó-
nusra, a színészi játék szenvedélyességére
épül fel. S ha a színész hétköznapi, kony-
hahangulatba kerül, az egész nagysza-
bású színpadi jelegyüttes úgy lóg rajta,
mint a jelmez a fogason. Az előadás
hangulata iránt érzékeny színészek gon-
dosan ügyelnek, hogy el ne hamvadjon

ez a belső tűz, amely fényességet, meleget
ad az előadásnak.

Amikor Udvaros Dorottya a Kalóz
Jenny-songot énekli, az előadás hőmér-
séklete meredeken emelkedik. A szín-
padról lezúdul a mosogatólány minden
felgyülemlett sértődöttsége és haragja.
Hopplája, melynek hangjára lehullik
azoknak a feje, akik után az edényt moso-
gatta, akiknek fölszolgált, akiknek gúnyát
eltűrte, a bosszú gyönyörét sugározza. De
hát a song szövege mintha elégséges alapot
adna az ilyen hangvételhez. Ismerjük a dalt
egy másik kiváló színésznő, Gisella May
felvételében, aki sokkal visszafogottabban,
de elég keményen adja elő.

Az NDK-ban nemrégiben adták ki a
Háromgarasos opera dalainak a harmincas
években készült felvételeit lemezen. A
Kalóz Jenny-dalt ezen Lotte Lenja, a
bemutató egyik szereplője, Kurt Weill
felesége és harcostársa énekli. Ez az elő-
adás képet ad arról, mit is írt tulajdon-
képpen Kurt Weill. Hallgassák csak jól
meg Lotte Lenja énekét, Kurt Weill zené-
jét! Elejének izgatott, indulószerű ritmu-
sait, amelyekben mintha összegyűlne a
megsértett és elnyomott lány energiája,
hogy aztán - egy szünet után - váratlanul
szélesen hömpölygő dallamban, a
„nyolcvitorlás hajó" romantikus láto-
másában, a lány könyörtelen, igazságos
bosszújában terebélyesedjen ki. Az ő ősi,
klasszikus előadásában, ami minden bi-
zonnyal megfelel a szerzők elgondolásá-
nak, nincs düh. De megvan a védtelen lány
titkolt sértettségének energiája, s mégis
milyen borzasztó egyszerűen, milyen
infernálisan hangzik a „hopplá".

De ki tudja, vajon hogyan kell előadni
ezt a dalt ma? Ki tudja, hogyan kell egy-
általán a Háromgarasos operát játszani?

A songok rejtett líráját, a darab bújtatott
líráját, ami az iróniának hála és az irónia
ellenére átüt rajta, Ljubimov nem látja és
nem is akarja észrevenni. Elő-adásának
karneváli forgataga elmegy a líra mellett;
megragad és magával sodor-ja a nézőt az
egyöntetű lavinaszerű áradat nyomásával,
ideges, protestáló energiájával, ami
lekerekíti a szögleteket, egybe-mossa az
egyedi vonásokat és színeket.

Polly alakja és manírjai néha igen ke-
véssé különböznek az „intézménybeli"

lányokétól, kissé még tetszeleg is evvel,
fölkapván az Opera hőseire jellemző
„győzedelmes cinikus" hangvételt. És
ilyenkor hiányoljuk a „reális", finoman
megrajzolt Pollyt, akinek sajátos arányai és
pontos körvonalai vannak.

Halász Judit és Szegedi Erika a Platonovban (Pesti Színház) (Iklády László felvételei)



„Nagyon ajánlatos, hogy Polly kis-
asszonyt a néző jóságos és kellemes lány-
nak tartsa" - jut eszünkbe a szerző udvarias
megjegyzése az Utasítás a színészeknekből,
ami már akkor sem hangzott túl
határozottan. Ez az előadás, úgy látszik,
nem kívánja érvényre juttatni Polly saját,
egyéni vonásait. Lucyval előadott kettő-
sükben nehéz őket egymástól megkülön-
böztetni - ugyanaz a ruha, ugyanaz a boa a
nyakban -, az egyik a másik tükörképe.
Igaz, a vetélytársnők egy fa almái, mind-
kettő megéri a pénzét, mindez így van, s
mindez „brechti" végül is. De csak végül
is, mert Brecht a maga saját útján, az epi-
kus színház útján jut el az igazságig. De a
Színház utca saját szabályokat, saját
törvényeket állít fel. A színészt sok min-
denre feljogosítja, s a színész személyi-
sége, tehetségének jellege ilyen körülmé-
nyek között közvetlenebbül és teljeseb-ben
nyilvánul meg, mint egyébként. Fi-
gyelembe veszik például Garas Dezső
kifejezett komédiás adottságait, jelenlé-
tének határai az előadásban szélesebbek,
mint a darabban. Peachum, az öreg csir-
kefogó és dolgos ember, tisztességes
burzsuj és családfő, a songban háttérben
marad a filozófus, a földi nyomorúság, az
irónia, a szomorúság, a szkepticizmus
filozófusa mögött, de ezen kívül Garas
olyan színházi improvizáció alkotója,
amelynek a darabhoz köze nincs. És ha
Celiát Törőcsik Mari, a tragikus alkatú
színésznő játssza, akkor az meglátszik a
szerepjátszás hangvételén is. Valami meg-
nevezhetetlen erő tör át rajta. A dalokról
nem is beszélve, melyekben hangjának
zúgása szarkazmust és haragot áraszt. A
dalok általában is a Ljubimov-féle előadás
legerősebb részei. A polgári erkölcsök
leleplezésének szelleme, amely az egész
magyar előadást áthatja, leginkább a
dalokban érzékelhető. Legalább ebben az
összefüggésben meg kell említeni a kiváló
Ronyecz Máriát Kocsma Jenny
szerepében. A Mackie-vel melankolikus
tangó ritmusában előadott duettje tele van
nosztalgikus líraisággal és maró
szarkazmussal.

Ez a Háromgarasos opera a rendezői fan-
tázia kimeríthetetlenségéről, mondhatni
túlzott bőségéről tanúskodik. A cselek-
mény a zenés színház törvényei szerint
halad.

És mégis - hová? Hová siet gázt adva ez
a megviselt autóbusz a tetején hangzó
Weill-zenével, Brecht arcképével az olda-
lán? És hol van az a végállomás, ahol
kiszállnak utasai? Vagy talán ez a ter-
mészetében karneváli közönség nem is

ismeri a pontos címet? Valóban, mi ennek
a karneváli történésnek a külső célja, az
immanens erők szabad, ünnepi játékán
kívül ?

De mégsem hiába van jelen Brecht
arcképe a színpadon. Arra kötelez, hogy
figyeljenek az irányra, a logikára és cél-
szerűségre, az eszközök és a cél harmó-
niájára. A nekilendült áradat a felvonás
végén mindig hirtelen elakad. Halk he-
gedűszó hangzik fel, ünnepélyes, meg-
békítő korál csendül. Különös idős em-
berek jelennek meg. Attól különösek, hogy
mindnyájan túlságosan fotografikusan
életszerűek, a századelő naturalista
színházának stílusában (ugyanakkor telje-
sen „másvilágiak", mint a Kék madár ár-
nyékok világának szereplői). Arcuk ha-
lottzöld, csendesek és rendezett külsejűek,
mindegyikük kezében biblia. Monoton
hangon a világon mindenhol is-mert bibliai
szentenciákat olvasnak fel. A színházi
pezsgéssel szembeállítva élet-szerűségük,
valószerűségük illuzórikus, valójában már
rég halottak, mint ahogy halottak azok a
dogmák, amelyeket bibliájukat bújva,
semmit sem látva, sem-mit észre nem véve
motyognak.

Milyen szavakkal lehet leírni, amit a
nézők az előadás után rendeznek? Ováció,
véget nem érő taps .. .

E számunk szerzői:

BALOGH GÉZA a Bábszínház rendezője
CSÁKI JUDIT újságíró, a Népszava mun-

katársa
FORRAY KATALIN újságíró, a

SZÍNHHÁZ munkatársa
GÁBOR ISTVÁN újságíró,

a Magyar Nemzet munkatársa
GYÖRGY PÉTER az ELTE Esztétika

Tanszékének tanársegédje
KERÉNYI GRÁCIA író, műfordító
KOLTAI TAMÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
KŐHÁTI ZSOLT újságíró, a Filmkultúra

főszerkesztője
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
PÓR ANNA irodalomtörténész
REGŐS JÁNOS a BME Szkéné

Színpadának vezetője
SZABÓ GYÖRGY író
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
VASS ZSUZSA egyetemi hallgató
NYIKOLAJ ZSEGIN újságíró, moszkvai

Tyeatr munkatársa

NÁNAY ISTVÁN

Kecskeméti kérdőjelek

Egy felemás évadról

Az országos színházi találkozó záróérté-
kelésében a kecskeméti Katona József
Színház bemutatójáról szólva elhangzott,
hogy a SZentivánéji álom, illetve néhány
más előadás alapján jogosnak tűnik a
színház vezetésében évad közben végre-
hajtott radikális változtatás, s csak az a
módszer kifogásolható, ahogy ezt a vál-
toztatást végrehajtották.

Tetszetős állítás. Ám hamis. Nem is
elsősorban azért, mert több benne a
presztízsféltésből fakadó felháborodás -
egyébként a Színházművészeti Szövetség
és a Művészeti Dolgozók Szakszervezete
részéről egyként jogos felháborodás -,
mint e lépés elleni tiltakozás; s nem is csak
azért, mert egyetlen, esetleg néhány
előadás alapján több mint kockázatos, s
etikailag aligha elfogadható az ilyen
sommás elmarasztalás, hiszen nem sok
színház akad az országban, amely-nek
működéséről hasonlóképpen ne lehetne
nyilatkozni, beleértve a Nemzeti Színházat
is, gondoljunk a legutóbbi Moldova-
adaptációra.

Mindenekelőtt azért hamis az állítás,
mert egy jelenséget összefüggéseiből és
folyamataiból kiragadva minősít. Már-
pedig az adott helyzetben a kecskeméti
színház elmúlt évadját, s benne akármelyik
előadását, a művészek teljesítményét csak
összefüggésükben, összetettségük-ben,
folvamatukban lehet és szabad vizsgálni.

Pergessük vissza az időt 1977-78-ig. Ek-
koriban bolydult meg a színházi élet, ek-
kor került sor a Huszonötödik Színház és
az Allami Déryné Színház egyesítésé-re,
azaz a Népszínház létrehozására Gyurkó
László igazgatásával, ekkor került új
vezetőség a Nemzeti Színház élére. S ek-
kor gyengült meg a kulturális életben je-
lentős szerepet játszó három vidéki szín-
ház, a szolnoki, a kaposvári és a kecske-
méti, mivel e háromból nemcsak a mű-
vészeti vezetők, de a társulat magvát adó
színészek is a fővárosba távoztak. Ettől
kezdve a színházi élet folyamatos, de rög-
tönzésszerű átszervezésének lehetünk
szenvedő tanúi. Az igazgató- és főrende-


