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Baal, a dühönc

És hogy annyira patetikus ne legyen a zárás,
megjegyeznék még egy dolgot, amin eltűnődnöm
éppen a három Baal-előadás késztetett. Mostanra
lett elegem. Sakkot adott magának szerintem a
kortárs színház, amely sutba dobott függönyt,
páholyt, miegymást, és extrém hely-színekre vagy
lecsupaszított stúdiókba vonult, ahol sokkal
intenzívebb előadások jöhetnek létre. Éppen csak
azzal nem törődik senki, hogy a néző hogyan érzi
magát. A három Baal előtt elég durván mentem
keresztül ugyanazon, amin minden
stúdiószínházban: rendszerint bő negyedórás
ácsorgás valami szűkös előtérben, mindenki
igyekszik minél kedvezőbb rajtkockát elfoglalni.
Idegen testek nyomódnak hozzám, a nyakamba
szuszognak. Aztán ajtónyitás, tülekedés, átgázol-
nak rajtam, és én is átgázolok másokon. Ha ezt
méltatlannak érzem, akkor csak olyan hely jut (ha
jut egyáltalán), ahonnét nem lehet látni. Ha azzal
nyugtatva magamat, hogy mint a sajtó képviselője
nem puszta önzésből, de mintegy mások számára
is akarok látni (teljesen látni), és militáns módon
lépek fel, akkor sem tudok mit kezdeni azokkal,
akik ártatlan mosollyal jelentik ki egész
széksorokról, hogy foglalt. Főleg stúdiókba járok,
mostanában ott terem a kedvemre való előadás,
de az átlag húsz-huszonöt perces hely-foglalási
tortúra után gyakran érzem úgy, hogy már nincs is
annyira kedvem az előadáshoz.

Nem akarok nyafogni, ha érdemes erre az
előadás (hivatkozom a fentebb tárgyalt Baalokra),
akkor egy kisebb beduin törzset is felpofozok a
bejáratnál, és legközelebb székestül rúgom fel azt,
aki azzal a semmihez sem hasonlítható, direkt
ilyen alkalmakra kifejlesztett incselkedő-
csodálkozó mosollyal nyilvánít egyszerre tíz szé-
ket is foglaltnak. Bírom én a gyűrődést, csak
méltatlannak érzem az előadásokhoz, hogy egy-re
állatibb módon zajlik a kezdést megelőző rituálé.
Láttam a fentebb tárgyalt három Baal-előadást,
úgyhogy egészen biztos vagyok benne, az
emberek megváltozni nem fognak, ezért a szín-
házaknak kellene valami kedves és praktikus
megoldást találniuk az egyre barátságtalanabbá
váló pankráció kiküszöbölésére. Ismétlem: nem
méltó a színházhoz.

A színpadon felőlem történhet akármi, ha az
artisztikus. A Baalokban számos durva részt ki-
fejezetten élveztem. Támogatója vagyok a közön-
ség bevonásának, aktivizálásának is, de talán
valamivel artisztikusabb formában, mint hogy sok
kis aljas-dühös zseb-Baallal tapossuk egy-más
lábát. Biztos hülyén érezném magam, ahogy
imbolyog velem egy gyaloghintó, és nem vágyom
páholyba sem, megelégszem a stúdiók lócáival, de
mivel a fentebb tárgyalt Baal-előadásoktól
kifejezetten optimista hangulatba kerül

tem, gyakorta szeretném stúdiószínházakban
tiszteletemet tenni. Tiszteletemet, és nem várok
íliszonttiszteletet (a kényelmetlenségek nem fog-
nak eltéríteni nézői szándékomtól), csak szeret-
ném, ha szeretnének. Hogy látva lássak. Üljek és
lássak, és érezzem, hogy engem, nézőt szeret
egy kicsit a színház. És cserébe én nagyon fogom
szeretni a színházat. Köszönöm.
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Szikoráéban egy kívül-domb-be
Észter rendezésében fönt-ről ló
s még egy futósza lagszerű épít

Ezeket a domináns díszletel
lett játszani. Önmagukban keve
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olt egy autó-busz.
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gtak mindenfélék,
mény is zakatolt.
emeket körül kel-
set jelentettek, s a
sebbet árultak el
dol a rendező a

Koldusoperáról. Azután ahogy a színészek „be-
játszották" őket, szépen megteltek tartalommal.

Lehet-e túl jó egy díszlet? Vagy ha túl jó, akkor
már rossz? Vagy lehet, hogy egyszerűen csak jobb,
mint az előadás? Vagy már akkor is rossz? Mert
külön életet él? Ez az ő hibája? Vagy a rendezőé?

Az emlékeztembe beégett zseniális díszletek
közül a Jeles András előadásában szereplő kicsi-
nyített páholykör és a fűdomb éppen azáltal bi-
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zonyult zseniálisnak, hogy tökéletes tere volt a
belerendezett előadásnak. Vagy a Székely Gábor
rendezte A mizantróp egyre hátrébb húzódó
üvegajtó-sora azért maradt ennyire eleven, mert
csak megtámasztotta, és nem elmondta, mit
gondolnak az alkotók az előadás teréről, egyben
szellemi atmoszférájáról. Túl jó tehát egyik sem
volt - éppen elég jó, az igen.

Ebből a hevenyészett problémafelvetésből is
világos, hogy önmagában egyik díszlet sem ér-
tékelhető, csakis az előadás kontextusában, ah-
hoz való viszonyában. (Egyébként ugyanezt il-
lusztrálja, csak éppen más nézőpontból - abból,
amely szerint a díszlet kerül átmenetileg előtérbe -
, a Műcsarnokban nemrégiben megrendezett
Látványkiállítás; ott is valóságos vagy virtuális
akciók révén keltek igazán életre a terek.) És ezen
a ponton eljutottam egy olyan közhelyhez, amely -
bártagadhatatlanul közhely, mégis - a minden-
napok színházában fájdalmasan nélkülözi a kiala-
kulásához vezető út stációinak tapasztalatait.
Tudni tudjuk, de hogy honnan tudjuk...?

Amikor elkezdődött Veszprémben a Vándorfi
László rendezte Koldusopera, az első öt perc
után haza lehetett volna menni mindazoknak,
akik valaha, valahol, olvasva vagy látva talál-
koztak már Brecht művével. Ezt a helyzetet pedig
maga a rendező idézte elő azáltal, hogy mindaz,
ami a centenáriumi Brecht művéről eszébe jutott,
belefért a díszletbe, illetve egyetlen szereplő és
egyetlen jelenet színrevitelébe.

Módri Györgyi (Polly), Dobos Judit (Peacock-
né) és Bakai László (Peacock) (llovszky Béla
felvétele)

Khell Csörsz díszlete cirkuszt formáz. A csíkos
függöny, a két bicikli által hajtható karos fém-
szerkezet, amely kijelöli a színpadon imitált ma-
nézst, ezt és csak ezt juttatja eszünkbe. Az elő-
adásra pedig azt a kényszert rója, hogy a bi-
cikliket hajtani, a fémkarokat pedig forgatni kell.
A szó legszorosabb értelmében gördülékenyen.

És van egy igazi cirkuszi bohóc; mindjárt az
elején, az énekes-narrátorral jön be, és beszáll a
Cápadalba. Amely ettől - ugye - mutatvánnyá,
produkcióvá (is) válik. S ha így van, súlyos idé-
zőjelet biggyeszt ahhoz, ami majd következik. S
ha így van, akkor vicc az egész, legfeljebb nem
elég vidám. A hagyományosan hangsúlyos Cá-
padalt egyébként ez a szereplő ebben az elő-
adásban nem zavarja túlságosan, hiszen az
amúgy is cirkuszi nyitánynak vagy operettfiná-
lénak mutatkozik (később kiderül: inkább finálé,
hiszen a „rendes" helyén megismétlődik), felvo-
nul a teljes szereplőgárda, artisták, táncosok,
kerekes járművek tömkelege. Operettkoreográfia
van, meg operettkórus. És az összes szereplő
cirkuszi jelmezt visel - az majd csak később derül
ki, hogy Rátkai Erzsébet ezekben a ruhákban sikere-
sebb, mint a történethez kitalált jelmezekben.

Van azután egy kis fekete bőrönd, rajta a
felirat: Koldusopera. A narrátor és a bohóc cipe-
lik felváltva; lehet, hogy ebből varázsolódik elő a
produkció. Az is lehet, hogy ez maga a brechti
V-effekt.

Amit eddig leírtam, az első öt perc látványa-
eseménye. És az előadás előtt már csak két,
kiszámítható út van. Az egyik: egy (vándor?)cir-
kuszi trupp vezeti elő Brecht-Weill Koldusope-
ráját; elővarázsolják egy kis fekete bőröndből. A
másik: Brechték művét értelmezik cirkuszi pro-
dukciónak az alkotók, ebben az esetben a színház

egyik hagyományos fogalmazásmódjáról van
szó: „cirkusz az egész világ".

Mindkettővel az a probléma, hogy kicsit
agyonhasznált. De azért mindkettőbe bele lehet
képzelni a Koldusoperát, különösen a lágyabb,
Blum Tamás féle fordításban. Ez a mű mindent
kibírt már a legkülönfélébb színpadokon, volt
operett, de tragédia is.

Ez tehát cirkusz. Keresem benne Bicska Maxi
helyét - tán a porondmester lehetne, ha ugyan
így hívják -, de nincsen neki. Nyirkó István ala-
kításában a nagyszabású csirkefogó nem nagy-
szabású, nem csirkefogó. Nem elegáns, nem
formátumos. Poénjai nem ülnek, gesztusai nem
élnek, csak az ismétlés veteti észre őket. Ha
stílust keresek, hát nyugdíj előtt álló fáradt fi-
zetőpincér egy külvárosi étteremben, gyenge
hétfő esti forgalomban, anakronisztikusan szépen
vasalt világos öltönyben. Semmiképp sem
bandavezér - igaz, amilyen ez a veszprémi „ban-
da"... Amikor elkerülhetetlenül énekelnie kell, ak-
kor viszont Nyirkó formába lendül: operettformába.

Módri Györgyi Pollyja végül is éppen ebben a
fizetőpincér-viszonylatban érthető: a sértődött
pultos. Mindössze egy tartás: a felvetett fej, égbe
szögezett áll. Mintha büszke is lenne, csak nem
tudni, mire. A hangja szép, de erőtlen.

A „banda" mintha lestrapált díszítőkből ver-
buvált statisztéria volna. Az álkolduscsapat szin-
tén. A bordélyház lányai jobbak, de legalábbis
mutatósabbak. A rendező nemcsak a fősze-
replőkről, de a környezetről, a történet közegéről
sem mond semmit. Az sem nagyszabású, de
nem is kisstílű. Nem félelmetes és nem ellensé-
ges. Nincsen.

Nem állítom, hogy Vándorfi László eleve je-
lentéktelennek gondolta a Koldusopera szereplőit
- annak ellenére, hogy Bicska Maxi és Polly
mellett Tigris Brown (Ferenczy Csongor), Lucy
(Kovács Kata), Kocsma Jenny (Dominek Anna),
de még Peacock (Bakai László) is igencsak „alul-
fogalmazott". A színészek nem figurákat formál-
nak meg, még kevésbé egy-brechti, nem brechti -
üzenet jegyében, hanem az erőteljes díszlet-ben
sorra megoldják-letudják soron következő
színrelépésüket. Cirkusz ide vagy oda, a harsány
gesztusokat majd' mindenki kerülni igyekszik,
ettől aztán olyan tétova, hogy alig is látszik. Ebből
a visszafogott mezőnyből tűnik ki a Peacocknét
játszó Dobos Judit, aki, miután elfelejti a kez-
detben mesterkélten túlhajtott iszogatást, karak-
teres, mi több, domináns alakot formál.

És róla az is kiderül, hogy megbirkózik a song-
gal is, ha kell - ebben, de csak ebben társa a jó
és erőteljes hangú Dominek Anna, hogy az
összes jól éneklőt felemlítsem.

Vándorfi Lászlónak a díszlethez nemigen volt
hozzátennivalója. A szöveget viszont nem találta
elég viccesnek, ezért feldúsította kortársi poé-
nokkal - egyetlen jó sincsen köztük. Az Old Bai-
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leyben Bicska Maxit szerinte Baileyszel várják,
amikor valaki Nérót emlegeti, egy riposztban el
kell hangoznia a „frankó"-nak (vagy Francónak?);
„Ó, Mac, Big Mac", sóhajtja Polly, de van „Ó,
Maxi, mea Maxi" is.

Meg Brecht-centenárium. És Koldusopera-világ.
Odakint.

Bertolt Brecht-Kurt Weill: Koldusopera (veszprémi Pe-
tőfi Színház).
Fordította: Blum Tamás. Díszlettervező: Khell Csörsz.

Jelmeztervező: Rátkai Erzsébet.
Koreográfus: Krámer

A debreceni stúd
terébe lépve elsők
figyelmünket. Ne
stúdiószínházakban
függönnyel a színpa
„Maginot-vonalát",
függöny a legk
színházakban me
utóbbiak - legye
csipkéből, s színez
bíborvörösre - t
felhúzzák-félrevonjá
Debrecenben viszo
mindvégig - áttetsző
a színpadot jelölő ro
(tőlük karnyújtásny
láthatják mindazt,
túloldalon ülő néző
anyagok áttetszőe
provokatív „jelenlétü
hogy mindannyian
vérmérsékletünk és
ző) történetet arról,
linfüggönyök (szó sz

A debreceni elő
násost állít egymás
remt kapcsolatot a
nika, sem a szöveg
tűnik, e három dar
fűzésének, sőt előa
zői név. (A műsor
szerzőre hivatkozik:
dik évfordulóját je
apropójául. Ráadás
100. évfordulója a
helyen közvetlenül a

György. Zenei vezető: Rossa László. Korrepetitor:
Völgyesi Gyöngyi. Rendezte: Vándorfi László.
Szereplők: Bakai László, Dobos Judit, Nyirkó István,
Módri Györgyi, Ferenczy Csongor, Kovács Kata,
Dominek Anna, Koscsisák András, Kiss László, Szabó
Judit, Máté P.Gábor, Keresztes János, Ye Jinsen, Tóth
Loon, Soltis Lajos, Németh Norbert, Barta Judit, Jenei
Zoltán, Langer Soma, Viczián Julianna, Udvari Emese,
Lakatos Krisztina, Magyar Kinga, Salló Dorottya,
Taskovics Judit, Szakál *Attila, Kis Katalin, Kis Beáta,
Bagi Péter, Sümegi Petra, Vastag Csaba, Madár K.
Zoltán, Erben Viktor.

dus szelíd és együgyű vonású barnásfekete
maszkot visel, haja szürke színű puha fonalakból
áll. Amikor a Császár úgy dönt, beszélgetni fog a
KoldussaI, palástjával együtt a maszkot is leveszi,
a beszélgetés után pedig ismét magára ölti
hatalmi jelyényeit, majd kíséretével együtt távozik
a színpadról. Ekkor a Koldus egyedül marad, s
miközben kutyáját „siratja.", leveszi maszkját - az
addig gúnyosan cserfelő figura megtörten,
magába roskadtan ül, arca fáradt és szomorú. A
maszk levétele mindkét esetben arra utal, hogy a
maszk alatt az igazi-őszinte-hamisítatlan arc
rejtőzik, amellyel azonban csak bizonyos
szituációkban szembesülhetünk - a Császárnál a
találkozás, a Koldusnál pedig az elválás, a magány
váltja ki „a lélek lecsupaszodását". (Garay Nagy
Tamás mozgása és gesztusai megváltoztatásával
érzékelteti a Császár két énjének különbségét: a
be- és kivonulás szertartásos merevséggel zajlik,
a Császár ünnepélyes, lassú mozdulatokkal veszi
le maszkját és palástját. Díszeitől megfosztva az
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iószínház Brecht-előadásának
ént a függöny ragadja meg
m csupán azért, mert

meglehetősen ritkán jelölik
d és nézőtér áthág(h)at(at)lan
hanem azért is, mert ez a
evésbé sem hasonlít a
gszokott függönyökre. Ez

nek bársonyból, selyemből,
zék őket feketére vagy éppen
öbbnyire átlátszatlanok, s
k őket az előadás kezdetekor.
nt - az első darab folyamán

muszlinanyagok fogják közre
mbusz alakú teret; a nézők a

ira lévő) „függönyön" át jól
ami a színpadon (és a

kkel) történik. E fátyol-szerű
k, s nem átlátszóak -
k" interpretációra csábít; arra,

elmondjunk egy (egyéni
ismereteink szerint különbö-

miként is értelmezzük e musz-
erint) szembeötlő használatát.
adás három Brecht-egyfelvo-
mellé. Színrevitelük nem te-

darabok között, sem a szce-
értelmezés tekintetében. Úgy

ab kiválasztásának és össze-
dásának egyetlen oka a szer-
füzet és a plakát szintén a
a szerző születésének száza-

löli meg a színpadra állítás
ként „A szerző születésének
lkalmából!" mondat mindkét
cím alatt szerepel, így szinte

annak részeként is olvasható: A kivétel és a sza-
bály. Három Brecht-egyfelvonásos a szerző
születésének 100. évfordulója alkalmából.) Az
elő-adás nem kísérel meg választ keresni arra a
kérdésre, hogy a brechti örökség mely elemei és
milyen összefüggésekben lehetnek fontosak szá-
munkra; így fel sem merül annak lehetősége,
„hogy a néma szöveget kérdéseinkkel mi magunk
ismét megszólaltassuk" (Jauss). Mindezek
figyelembevételével a fent említett függönyök akár
az egész előadáshoz (azaz mind a három
darabhoz) való nézői viszonyulás képi megfogal-
mazásának is tekinthetők, még akkor is, ha az
első darabot követően „lehullanak a leplek" (sőt,
végleg eltűnnek az egyik színfal mögött). Az elő-
adás - elhanyagolva e szövegek saját létünkre
vonatkoztathatóságának vizsgálatát - minden
humora és bája ellenére (el)zárt, néma marad
számunkra.

A Brecht-triptichon első darabja A koldus,
avagy a halott kutya című dráma alapján készült.
Aki a fent említett függönyök kapcsán a brechti
„félhosszú, könnyed lebegésű függönyre"
asszociált, azt részleges csalódás-meglepetés éri.
A játék ugyanis mindenféle látványos előkészület
nélkül veszi kezdetét: elsötétül a terem, s közben
a Koldust játszó színész a sötét színpadra surran.
A Császár ceremoniális érkezésén és távozásán
kívül kevés mozgás van a csupasz, díszlet nélküli
térben, ezért a Császár és a Koldus dialógusai
dominálnak. Az előadás során sajátos
ellentmondás alakul ki a hangzó szöveg (csen-
gettyűszóval) kiemelt részei és a maszkok
használatával sugallt személyiségkoncepció
között.

A császári maszk világoskék színű, arcvonásai
ijesztőek, a haja kenderkócra emlékeztet; a Kol

uralkodó előbb tétován járkálva faggatja a
Koldust, majd tűnődő arccal hallgatja őt, és
bizonytalan, rebbenő kézmozdulatokkal reagál a
csúfondáros megjegyzésekre. A Koldus esetében
a váltást a maszk és a Koldust játszó Csendes
László arckifejezése közti különbség jelzi.) Az
elhangzó szövegből viszont Jámbor József
rendezése a Koldus azon mondatait teszi
hangsúlyossá,' amelyek tagadják bármiféle
szubsztancia, „igaz lényeg" létét: „Nincsen törté-
nelem, csak történetek." „Nincs császár. Csak a
nép hiszi, hogy van, és egyetlenegy ember gon-
dolja, hogy ő az. Ha aztán túl sok harci szekeret
gyártottak, és eleget gyakoroltak a dobosok, há-
ború van, és elllenséget keresnek."

A fenti ellentmondás mellett finom feszültség
van a szereplők mozgása és - Gyarmathy Ágnes
készítette - jelmezei között. A mozgássorok (fő-
ként a Császárnak és kíséretének szertartásos
bevonulása és távozása) a rituális külsőségekkel
való kacérkodásra utalnak; a ruhák és maszkok
anyaga, színe, formája révén azonban a rituálé,
ceremónia, ünnepélyesség érzete önmaga paró-
diájába fordul. A császári álarc vicsorát foghíjas
vigyorrá enyhíti a papírmasé; a palást rikító szín-
összeállítása révén leginkább futurisztikus házi-
kabátra emlékeztet; a kísérők ruháinak anyaga
pedig (például fekete alapon lila tigrismintákkal
átszőtt műselyem) egy kelet-európai méteráru-bolt
szezonvégi kiárusítását idézi a hetvenes évekből.
A mozgásokat és gesztusokat tehát folyamatosan
„elvitatják", idézőjelbe teszik a jelmezek, és
viszont. Talán a jelrendszerek e sajátos, összetett
voltának köszönhető, hogy a három Brecht-darab
közül (legalábbis akkor, amikor én láttam az
előadást) A koldus, avagy a halott kutya aratta a
legszerényebb sikert.

Az- előadás második részeként a Lux in
tenebris (Fény a sötétségben, avagy a földi po-
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