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Tanúságtevő színház

Sok vita folyik arról, hogy milyen legyen
a z élő színház__ és az irodalom kapcsolata.
Még m a is elterjedt az a nézet, hogy a ren-
dező és a színészek kizárólagosan az író
mondanivalójának szolgai tolmácsolói le-
hetnek, az író „megbízottai" a színházban.
Néhányunknak viszont az a véleménye, hogy
az író mondanivalóján kívül a be-mutatott
darabnak a színház szempontjából is lehet
mondanivalója, amely adott esetben talán
nem fedi pontosan az író szándékát. A
klasszikusok esetében azt kell kutatnunk,
hogy a darab előadása idején milyen világnak
mutatott tükröt a szerző, kikkel, milyen
alapon vitázott szenvedélyesen, s ez a
mondanivaló hogyan érvényesíthető : hogyan
szólhat a darab a mához.

Más a helyzet, ha élő szerzővel van dol-
gunk, akivel együtt tudunk dolgozni.
Amikor a Nemzeti Színház Dobozy Imre
Eljött a tavasz című drámájának bemuta-
tására készült, az előzetes munkák, az íróval
való együttműködés alapján érdekes
minőségi változás jött létre. A darabot ebben
az új változatban kezdtük el próbálni. Arról
szeretnék beszélni, mi a különbség az
eredetileg elfogadott dráma és a próbán
formálódó anyag között.

Dobozy Imre új darabjáról úgy nyilat-
kozott, hogy rendkívül érdekes, izgalmas
vállalkozás volt számára művészileg újjá-
teremteni a drámai feszültséggel telített
1944-45-ös éveket. De drámájának írása
közben elsődlegesen nem is a história ér-
dekelte, hanem a történelem élő résztvevői-
nek korábbi és mai magatartása, ezek szem-
besítése. Éppen ezért műve ma játszódik.
Egy gyalogos század életben maradt tagjai
találkozóra jönnek össze. El is söröznének
barátságosan, ha el nem kezdené-nek
vitatkozni arról, hogy a század szinte a
háború utolsó percében, öt kilométerre a
nyugati határtól, miért pusztult el. A vita

önmagában nem tisztáz semmit. Csak akkor,
amikor a megmaradottak elhatározzák, hogy
szóharc helyett nekiállnak és el-játsszák azt,
hogy ki mit, hogyan cselekedett annak
idején, és miért épp úgy, és miért nem
másképp. A mű arra próbál választ keresni,
hogy azokban a nehéz idők-ben a cselekvés
miért nem volt könnyű és egyszerű.

Felidézett emlékek
Ahhoz, hogy Dobozy Imre nyilatkozatát

jól megértsük, el kell mondanunk azt, hogy a
darab eredeti formájában nem fel-idézett
emlékek szembesítése volt a mával, hanem
egy részint ma történő találkozó, részint a
múltban eljátszott cselekmény. Amikor a
szerzővel arról beszéltünk, hogyan valósítjuk
meg a színváltozást, a szereplők átöltözését
mai ruhákból a régi jelmezbe, rájöttünk: ez a
színváltozás elhagyható, ha nem naturalista
módon adjuk elő az elmúlt időszak
eseményeit. A dráma így izgalmasabb lesz,
nemcsak műfajilag változik meg, de több
dimenziójúvá válik. Az ilyen egy-szerűnek
látszó változtatás azonban jó né-hány elvi,
esztétikai kérdést is felvet, amelyek lényege
az, hogy mi a különbség a c s a k átélt,
csak az érzelemre ható és a felidézett történet
között.

A haladó modern színház, a szovjet és
polgári avantgardisták nagy harcot folytattak
a szuggesztió ellen, melyet a polgári
színjátszás eredményeként könyveltek el.
Ennek lényege, hogy a közönség képzelje
magát a helyszínre, kukucskáljon be az
úgynevezett negyedik falon, felejtse el, hogy
színházban van. A régimódi, kukucskáló
színházban a cselekmény egyszerű tükrözése
az életnek, a valóságnak. A tanúságtevő
színház kritikával tükröztet. Az előbbi -
sajátosságából következően - szolgaibban
kénytelen ragaszkodni az irodalmi
szöveghez. A kritikus, az esztéta, az
előadáson szinte „újra olvassa" a darabot. S a
bírálatban - helyhiányra hivatkozva -
nemcsak hangsúlybeli, hanem mennyiségi
aránytalanságok mutatkoznak. Az előadás
létrehozóinak legfeljebb csak néhány dicsérő
vagy bíráló szó jut: mert az irodalmi



szöveget nem drámai funkciójában látja, s
ezért elszakad az előadástól, s nem képes a
színház, a művész alkotó munkáját nyo-
monkövetni. A legnagyobb elismerés : alá-
zattal szolgálta a művet. Ennek a színházi
stílusnak az abszolutizálása oda vezet, hogy
a bíráló minden műben, minden előadásban
valami „egységes stílust" keres, és
kifogásolja az olyan momentumokat, melyek
az érzelmi varázst megzavarják.

A „Szerelmem, Elektra" színrevitelének
bírálatában olvastam ezt a mondatot: „A
kórus zavarja az előadás folyamatát". A
kórus a görögöknél - és a modern drámában
- éppen azért szól közbe, hogy a
cselekményt megállítsa, a nézőket átélé-
sükben megzavarja. A görög színháznak,
vagy az Erzsébet-kori színjátéknak egészen
más, egészségesebb kapcsolata volt a kö-
zönséggel, mint a „kukucskáló" színháznak.
És ott nem pisszegték le azt, aki az érzelmi
varázst megzavarta. Shakespeare beavatta a
közönséget a nekik szóló monológokban
abba, amiről a színdarab szereplőinek
fogalmuk sem lehetett. Az V. Henrik kórusa
időről, térről és a színházról szinte
játékszabályokat közöl a nézőtérrel.
Arisztophanész még azt is megengedi
magának, hogy gorombáskodjék a nézővel.
Félreérthetetlen célzásokat tesz nemcsak a
zsarnokra, aki minden valószínűség szerint
lent ült a nézőtéren, de névvel illette az
általa annyira gyűlölt feljelentőket, és még
azt is volt mersze megkérdezni, szemtől
szembe az ezerfejű cézárral: „Hány
homoszexuális ül itt Önök között?" Igen, a
cselekményt megszakították, mai szóval
„elidegenítették".

A negyedik fal ellen

Ez a harc az úgynevezett „negyedik fal"
ellen nem hoz gyors eredményt. A ki-váló
szovjet művész, Ljubimov a moszkvai
Taganka színház világhírű művészeti veze-
tője, tavaly a Brecht-emlékünnepélyen szen-
vedélyesen verte vita közben a falat, annak
bizonyításául, hogy ez a küzdelem a konzer-
vatív kritika mekkora ellenállásába ütközik.
Még akkor is, ha a közönség haladó része és
az ifjúság mellette szavazott. Hiszen pél

dául J. Reed forradalmi naplójának színházi
előadásához hosszú hónapokra előre nem
lehet jegyet kapni. Meyerhold, a szovjet-
avantgard nagy rendezője egyenesen azt a
következtetést vonja le, hogy a
"kukucskaszínházban a polgári közönség
csak pletykát kap, amikor benéz a
kulcslyukon." '

A Dobozy-darab említett két változata is a
szerző azon felismerésén alapszik, hogy a
„tanúságtevő színházban" izgalmasabban,
művészileg gazdagabban, de főként
felelősségteljesebben „tanítva és szórakoz-
tatva" lehet a szerző mondanivalóját köz-
vetíteni. A „kukucska-színházban" az érzelmi
megrendülés és a katarzis a leglényegesebb.
A „tanúságtevő előadás" viszont kínzó és
még ma sem tisztázott, meg nem oldott
kérdéseket tesz fel s azért zavarja meg az
érzelmek folyamatát, mert nem elégszik meg
a katarzissal, az erkölcsi. meg-tisztulással. A
katarzis magában vallási dolog. A maga
idejében ez nagyszerű és célszerű volt. Ma a
megrendülés más formájára van szükség. A
csak érzelemre ható előadás általános
érzéseket, indulatokat jelenít meg, vagy
abszolutizálja az embert. Így van ez a polgári
színház modern formájában is, mely szívesen
mutatja be a kegyetlenséget, az abszurditást,
a bizarrságot, az élet értelmetlen voltát -
sokszor igen magas színvonalon. A
„tanúságtevő színház" hajlandó tanulni
minden új mű-vészi alkotástól, a lényeg
azonban az, hogy az embert nem engedi
kiemelni a társadalomból, nem engedi
abszolutizálni. Bemutatja a kegyetlenséget és
abszurditást, de felteszi a kérdést, miért van
ez így. Mert végül is a világ
megváltoztatására törekszik. A „tanúságtevő
színház" dramaturgiájának lényege nem a
mese egyszerű előadása, hanem a kétkedés.
Minden oldalról meg kell vizsgálnunk a múlt
és a jelen eseményeit, hogy állást tudjunk
foglalni. Az embernek kétségtelenül József
Attila gondolata jut eszébe: „Az igazat
mondd, ne csak a valódit." Bertolt Brecht
szellemes meghatározása szerint: „A régi
szín-házban a színész volt a király, aki lenyű-
gözte a közönségét, az újfajta színjátszás a
közönséget teszi királlyá. Az új közönséget,



a munkást, a mérnököt, a felfedezőt, az ipari
tanulót és a diákot." S a közönség izgalmas
és izgató gondolatokkal távozik. A feltett
problémára neki kell válaszolnia, megoldást
keresnie, döntenie.

A darab első vázlata tehát egydimenziós
volt, és a néző úgy ült volna a nézőtéren,
mintha tanúja lenne egy véletlenül meg-
történt eseménynek. A szereplők itt kész
jellemek, általános érzéseket: haragot,
gyűlöletet, vagy szerelmet játszanak. Ha a
múltat játszottuk volna el a felidézés helyett,
a ezt a múltat nem nézzük kritikusan, egyéb
kellemetlenségek is adódhatnak.

Például: a mai és az akkori helyszínt natu-
rálisan kell jelezni; az akkor mondott szöveg
ma patetikusan hangzana

De a dimenziók megsokszorozódnak, ha
a szereplők felelősségének felvetése során
vállaljuk, hogy az eseményeket felidézzük.
Megmaradnak a figurák múltbeli konfliktusai
és nyilvánvalóvá válik az egyes szereplők
drámai összeütközése egykori önmagukkal.
Azonkívül vannak olyan szereplők is, akik a
múltban nem látták a cselekmény minden
mozzanatát, sorsuk alakulásának okairól
most a helyszínen érte-sülnek. Az emberek
általában meg szokták „szerkeszteni"
múltjukat és ennek eredményeképpen
halmozódik fel bennük gyűlölet, indulat,
felelősségáthárítás - a rég-múlt történet
szereplőivel szemben. Most ez az
önmaguknak fabrikált múlt új kritikai
megvilágításba kerül. Mindenki a saját igaza
érdekében idézi fel a cselekményt, de tanúk
előtt kénytelen rácsodálkozni akkori
magatartására. Mai szemszögből önmagáról
is kénytelen konzekvenciákat levonni. Van,
aki akkori és mai igaza tudatában idézi fel a
múltat, és a darab során már győztesnek érzi
magát, de a végső összefüggések ismeretében
összeroppan. Van, aki dacból, „csakazértis"
megismétli mindazt, ami ma ellene szól. Az
egyik szereplő pedig előre tudja, hogy a
tanúság-tétel ránézve nem lesz kellemes. De
van olyan ember is, aki az összefüggések és
az akkori helyzet elemzése nélkül a jelenből
mint egy páholyból visszatekintve, utólag
ítélkezik kérlelhetetlenül.

Másképpen játszani

Mindebből kiderül, hogy a művészeknek
másképpen kell játszaniok, mintha kész,
kialakult jellemeket boncolnának. A
színészek nagy sikert szoktak aratni az
úgynevezett „jellemszerepekben". Ezeket az
alakításokat a nagy epizódszínészek deduktív
módszerrel hozzák létre, és a kritikákban
mindig azt olvashatjuk - egyébként teljesen
jogosan -, hogy a színész ki-tűnő
megfigyelőképességével alakította ki az
általa elképzelt figurát. Gondolkozott rajta,
milyen is ez az alak, és elképzelte magának,
hogy ilyen és ilyen körülmények között így
és így viselkedik. Soha nem felejtem el,
hogy amikor Sugár Károly a Revizor Oszip
szerepére készült, a vendéglői asztalnál ebéd
közben pléh cigaretta-dobozát ütögette.
Megkérdeztem tőle, mit csinál? Azt felelte:
„Nem szereti az újat." „Kicsoda?" „Hát ez az
Oszip." Reggeltől estig a Revizor szolgáját
képzelte el. „Kikutatta" feltűnő külső jegyeit,
összeállította minden kellékét, elképzelte
szokásait és felruházta az életből megfigyelt
legapróbb részletekkel. Ilyenkor szokta a
közönség azt mondani: „Ismerem ezt az
embert, láttam ilyet az életben."

Ezzel a módszerrel a „tanúságtevő szín-
ház" nem dolgozik. Itt részletről részletre
vizsgáljuk meg az embert, minden ellent-
mondásosságával együtt. A századparancs-
nok alakítója nem az általa elképzelt háborús
bűnös portréját fogja megfesteni. Ugyanígy a
büntetőtáborba küldött és megkínzott
szakszervezeti vezető megjelenítésével sem
fog a színész úgynevezett „pozitív hőst"
alkotni. Olyan emberek fognak megjelenni a
színpadon, akiknek cselekedetei
ellentmondásosak lesznek, akik bizonyos
helyzetben helyesen vagy helytelenül
döntenek. Múltbeli cselekvéseikben
észreveszik ezeket az ellentmondásokat.
Vagy ha nem, a többiek hívják fel rá
figyelmüket. Nem hangsúlyoznak minden
részletet, csak ami fontos. Nincs szükségük
minden kellékre, csak jelzik azt, ami a
tényállás felderítéséhez szükséges. Az egész
a rendőri helyszíni szemléhez hasonlít.
Éppen ezért a szereplő a szövegből



emelt hangon vagy lassított ritmusban
hangsúlyozhatja, amit jónak lát. Minden
különösebb dinamika nélkül játszhat, sőt
más figurákat is alakíthat; olyanokat, akik
ezen a bajtársi találkozón nem vesznek
részt. A színész a cselekmény tiszta meg-
értése és a mese fordulópontjainak
érzékeltetése érdekében eltávolíthat minden
érzelmi akadályt.

Erről a játékmódról ír Brecht a Hétköz-
napok színháza című versében:

El ne távolodjatok
A mindennapok színházától,
Mely az utcán játszódik.
Nézd azt a férfit ott a sarkon! Megmutatja,
Hogy történt a baleset. Éppen
Kiszolgáltatja a tömeg ítéletének a sofőrt:
Hogy ült a volán mellett. Most meg
Az áldozatot utánozza - nyilván
Öregember lehetett. Mindkettőből
Csak annyit ad elő, hogy a baleset érthető
Legyen, de ez elég, hogy megjelenítse őket.

S csak bámulat
Illeti ezt az utánzót, hogy sose feledkezik
Bele az utánzásba. Sosem alakul egészen
Át azzá, kit utánoz. Mindig megmarad
Annak, ki mutogat, s nem keveri bele
önmagát.

A színház törvényszékké válik. Az igazi
színháznak mindig is volt ilyen jellege. Az
elmúlt évad egyik legnagyobb sikerű elő-
adása a berlini Deutsches Theater-ben
Benno Besson Oedipus rendezése. Besson a
tragédia törvényszéki jellegének hang-
súlyozásával rendezett modern, izgalmas,
európai sikerű előadást.

A középkorban egy jó misztérium-elő-
adás is Krisztus perének felidézése volt,
mint ahogy Shakespeare irodalmi értékét
sem kisebbíti, a Macbeth cselekményének
„krimi-jellege".

Az ilyen játéknál a próbák is mások:
felkészülés, kísérletezés jellegűek. A szí-

nész és rendező viszonya megváltozik annak a
célnak érdekében, hogy az előadás
minden résztvevője legjobb képességeit
fejthesse ki, saját élményei alapján.

A rendező „koncepciója" egyáltalán nem
befejezett.

Csak a játékszabályokban kell megálla-
podni, az alkotók közös világnézetében.
Megállapodunk abban, hogy induktív mód-
szerrel fogunk dolgozni, részletről részletre
tárjuk fel a konfliktusokat és ellent-
mondásokat. Senki sem hoz előre elképzelt
figurát, a jellemet dialektikus módon
alakítjuk ki. És a megoldásokat nem tekintjük
véglegesnek. Ez a közös játék leleplezi a
sablonokat, az öncélú hatáskeresést, az
önzést. Még ma is sokszor lehet hallani amint
a színész azt kérdezi kollégájától: „Ha ezt
csinálom, jó ez neked?" „Csináld ezt, mert ez
nekem jó." Ehelyett mindenki elsősorban a
darab „érdekét" tartja szem előtt, s ez
általában a színész egyéni alakításának sem
válik kárára.

Az úgynevezett „egyszerűség"-nek is van
sablonja: a szürke ritmustalan beszéd-modor.
A mi Játék kitáráz egyszerűség végcél és
nem kiindulópont.

Az intellektuális kifejezési mód sem je-

lent ködös, egyhangú előadást, ami igen
„divatos". Sok kritika téveszti össze a
gondolkodást, sőt a mély intellektualizmust a
misztikus szentimentalizmussal. A
„tanúságtevő színház" előadásában a
gondolat a felfedezés örömét tükrözi. És
mindez végül egyszerűnek és természetes-
nek hat, pedig tele van ellentmondással. Ebbe
az egyszerűségbe a disszonancia is belefér.
Es a látszólag hétköznapian egy-szerű dolgok
a felidézés fényében bizarrá és groteszkké
válhatnak. Az előadás célja, hogy a színész
néha száznyolcvan-fokos fordulattal változó
emberi magatartásokat is be tudjon mutatni,
és félreérthetetlen szituációkat hozzon létre.

Azért próbáltuk örömmel Dobozy Imre
darabját, mert az előkészítő munka módot
adott arra, hogy küzdjünk a saját sablonjaink
ellen, annak tudatában, hogy a folyton
fejlődő, változó életnek éppúgy naponta kell
kritikai tükröt tartanunk, mint ahogy
kritikával kell néznünk bevált mű-vészi
eszközeinket is.


