
G y e r m e k ? Felnő t t?

Koós Iván elmondta, hogy nem hisz a gyermek
és felnőtt bábjáték különválasztásában. Igaz: ha
gyerekeknek tervez, felszabadultabb; úgy érzi,
most végre igazán jól kijátszhatja ma-gát, és jó
érzéssel, kedvvel, oldottan dolgozik. De ez nem
jelent kevesebbet és semmiképpen sem
igénytelenebb munkát, hanem a gyermeki
szabadabb fantáziára apelláló szabadabb, tágabb
lehetőségek kihasználását. A ligeti, a vásári bá-
bosokat a gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel
együtt nézték meg, és együtt szórakoztak rajta.
A sikerült felnőttműsor - ha témája engedi -
sikeres gyermekműsor is. Például a Bábszínház
Fából faragott királyfi és Petruska-műsorát Lon-
donban, Párizsban, Münchenben, Berlinben
gyerekek ezrei is végignézték. A feszült részeket
pisszenéstelen csendben, a vidámakat remekül
mulatva. A Petruska második felét a londoni
gyerekek a zene ütemére végigtapsolták. A gye-
rekek - ez a nagyszerű közönség - nagyszerű
előadást varázsoltak maguknak, mert a jó néző-
tér áramát felfogva a színészek is teljesen fel-
szabadultan, oldott elragadtatásban játszottak. A
bábdarabban, a bábelőadásban mást lát meg a
gyerek és mást a felnőtt. De minden jó mű
sokrétű és sokrétű közönséget vonz.
A bábszínpadon megelevenedő művek egyik

legfontosabb rétege a látvány: a sokszor dísz-
letté változó bábuk s a megelevenedő díszletek.
Bábszínházunk nemzetközi sikerének egyik
titka: a látvány kidolgozottsága.
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Á D Á M O T T Ó

Manipuláció a nézővel

A téma: színház és néző kapcsolata, az a
valóságos, meglevő vagy hiányzó kontaktus,
ami színpad és nézőtér között van. Ez a
kapcsolat ugyanis jelenleg zavart, rossz,
világszerte sérült, nem természetes és nem
spontán. A kérdés az, hogy milyen hatások
érik a nézőket a színházba való belépés előtt,
ez hogyan befolyásolja, hogyan preparálja
őket a színházi élményre, és menynyire naiv
az a közönség, amely végül az előadással
szembekerül, mennyire érintet-len és
mennyire előkészített.

Azt hiszem, hogy nagyon előkészített,
nagyon preparált, kevés benne a spontaneitás
és a naiv befogadókészség, és ez nagy baj.
Az igazi drámának, az igazi szín-háznak
mindig szüksége volt naiv és spontán
befogadó közegre. Ez így is volt mindig
* Részlet egy főiskolai beszélgetésből



a nagy színházi korokban. Az antik színház
szerves társadalmi esemény a város életé-
ben, de így van ez a középkori vásári szín-
háznál vagy a misztériumnál, így a rene-
szánsz színházban és a XIX. század tár-
sadalmi forradalmakat előkészítő vagy ér-
zékelő színházában, és egyre kevésbé tűnik
így lenni a XX. században.

Manapság ugyanis a művészetet a ma-
gyarázatoknak olyan szövevénye veszi kö-
rül, amelynek hatása alól nem tudja ki-
vonni magát semmilyen nézőréteg. Min-
denki hatása alá kerül valamiféle előkészí-
tésnek, preparálásnak, vagyis mielőtt az él-
ménnyel szembekerül, már valamilyen ál-
lapotban készül rá.

Ezt a polgári társadalmakban természe-
tesen nagyon sok gazdasági és üzleti ténye-
ző határozza meg. A művészetet felvevő
piac éppúgy meg van szervezve, mint min-
den más felvevő közeg, tehát ahogy a ka-
pitalizmus manipulál a piaccal, ugyanolyan
módon manipulál a művészetet felvevő
közeggel is.

Az elmúlt néhány év alatt kifejlődött
nálunk is egy mechanizmus, amely ugyan-
csak preparálja a közönséget.

Ezért ma a színházban naiv és spontán
hatásról beszélni majdnem lehetetlen, a
manipuláció egyre erőteljesebb, és eljut
minden egyes nézőig. Másképpen fogal-
mazva ez azt jelenti, hogy a néző, aki olvassa
a lapokat és nézi a tévét, amikor a szín-
házba keszül, már befolyásolva van. A szín-
házba való belépése pillanatában pedig harc
indul meg a között, ami a színházban való-
jában történik, és a között, amire kondi-
cionálták. Ez a kondicionálás gyakran
legyőzi a spontán hatást. Az egyszerű néző
ilyenkor bizonyos zavart érez: nem tud a
színpaddal kontaktust találni, de ezért
önmagában keresi a hibát, úgy érzi, hogy ő
valamit nem ért, amit körülötte látszólag
mindenki ért és tud. Látja, hogy az emberek
feszült figyelemmel követnek egy elő-adást,
amihez ő nem tud kapcsolatot találni. Ezért
nem vállalja annak ódiumát, hogy saját
ítéletét megalkossa, visszavonul, azt
mondja - és ezt önmagával is elhiteti -,
hogy ez biztos nagyon érdekes, nagyon

szép, csak ő nem érti, ő nem tudja, ő ma
fáradt, nem tud figyelni! Bűntudatában el-
bújik, rábízva a döntést erre a közösségre,
amely körülveszi, s amely valójában ugyan-
olyan emberekből áll, mint ő, akiknek vi-
szont vele szemben van bűntudatuk, hogy
lám, ő érti, ő tudja, és így tovább.

Ez a körforgás ma teljesen behálózza -
világszerte - a színházi életet. Én ezt elég
szomorúnak tartom, mint ahogy az el-
mondottakból talán nyilvánvaló. Az ideális
közeg egy naiv közeg lenne, de ilyen naiv
közeget ma már alig lehet találni.

Provokálni a nézőt?

Mindebből a polgári színház kétségbe-
esett legjobbjai és itt Kelet-Európában is
néhányan azt a konklúziót vonták le, hogy ha
ez a közönség így el van rontva, akkor
inzultálni és provokálni kell, személyes kö-
zelbe kell hozni. A baj az, mondták, hogy
nagyon el van választva a nézőtér a szín-
padtól, hogy ez XIX. századi forma, hogy ül
a közönség a sötétben és távol tőle ját-szik a
színész a színpadon. Ez elavult, mondták,
efelett elmúlt az idő, tehát új színházi
formákat kell kitalálni.

Mondok egy példát: Grotowski (nagyon
tehetséges lengyel rendező) régen kínozza
magát ezzel a témával. Szerinte a sponta-
neitáshoz úgy lehet csak eljutni, ha újra
összekerül a közönség és az alkotó színész.
Hajdanában - mint tudjuk - ugyanazok
táncoltak, akik nézték, ugyanazok énekeltek,
akik körbeülték a tüzet. Ahhoz tehát, hogy
nézőtér és színpad viszonya újra spontán
legyen, a nézőt és a színészt össze kell
keverni.

Én Krakkóban részt vettem egy ilyen
Grotowski-féle előadáson. A Kordián című
klasszikust játszották, a következőképpen:
egy pincébe mentünk le. A helyiség: egy
hosszúkás pince; mintha egy ház alatt több
falat áttörtek volna. Tél volt, de vas-
kályhákkal fűtöttek. A teremben emeletes
ágyak, nagyon bonyolult mértani formában.
Ki volt írva, hogy: Kórház, elmegyógyinté-
zet. A nézők oda ültek, ahova tudtak. Egy-
két hely fenn volt tartva, de különben bár-
hova lehetett ülni, az ágyakra lent, fent,



hokedlikre az ágyak körül, bárhova. Elhe-
lyezkedtünk, ahogy tudtunk. Adott pilla-
natban a fővillanyt eloltották, ügyesen el-
helyezett kézilámpákkal világítottak, be-jött
két színész civilben, s elkezdte játszani a
színdarabot, eredeti szöveggel.

A Kordián romantikus lengyel dráma a
XIX. századból; hőse sok viszontagságon
megy keresztül, világmegváltó eszméi cső-
döt mondanak, egyedül marad, és életét
sikertelennek érezve magányosan elpusztul.

Az előadás ebben a pincében csaknem
szabályosan folyt, tehát a jeleneteket ját-
szották sorban, hol itt, hol ott, az ágyakon, a
földön, a padokon, ahol hely volt.

A színészek az előadás megkezdése pilla-
natában szemmel láthatóan nem tudták még
pontosan, hogy hol, milyen helyen fognak
játszani, mert nem tudták, hova ülünk.
Amikor a dráma intenzív lett, mindenféle
orvosi beavatkozások kezdődtek: hoztak
egy kényszerzubbonyt, ráhúzták a
főszereplőre, vérnyomását mérték, csillapító
injekciókat adtak neki. A nézőnek te-hát két
dolgot hoztak tudomására: az egyik, hogy a
főszereplő bolond, és a többi szereplő is mind
bolond, és hogy ez az egész dráma az
őrültek házában játszódik; a másik, hogy mi
ennek az őrültek házának a részesei
vagyunk, és bármelyik pillanatban ránk is
húzhatják a kényszerzubbonyt. Hogy mi-
kor, csak sorrend kérdése.

Az embert valóban áthatotta a nézőtéren
valamiféle nyugtalanság; nem tudta, be-
kerül-e az események sodrába, ahol őt is
sérelem érheti, vagy védve marad. Érintve,
provokálva voltunk, ahogyan Grotowski
mondja. A mellém ülő szereplővel valami
viszonylatot kellett felvennem, vagy aktívan
cselekednem, vagy kínomban és zavarom-
ban bután nevetgélnem. Odébb húzódtam,
úgy tettem, mintha nem mellém ült volna,
és mereven tartottam a nyakam. De provo-
kálva voltam. Olyan volt mintha tűz körül
ülnénk. Ez sikerült tehát Grotowskinak.

Living Theatre

Másik példa. A Living Theatre szereplői
adott pillanatban odafordulnak a kö-
zönséghez, lemennek a nézőtérre, konkrét
kérdéseket tesznek fel a nézőknek. A nézők
válaszolnak, vagy nem válaszolnak, a szí-

nész fenyegeti őket, riasztópisztollyal lövöl-
döz rájuk, meg is köpködi azt a nézőt, aki
nem viselkedik úgy, ahogyan a színész
szándéka szerint kívánatos volna. Ebből
gyakran viharok támadnak. (Hír szerint
hetekkel ezelőtt a Living Theatre előadásán
egy amerikai városban ripityára verték a
színházat. Verekedés tört ki a nézőtéren, a
színészek verték a nézőket, a nézők egy-
mást, és a színház teljesen megsemmisült.)

Egy másik példa: a Goldoni színházban
minden kora ősszel színházi fesztivált ren-
deznek. Tavaly többek között egy jól is-mert
francia bulvárszerző darabját játszották. A
diákok körülvették a színházat, és azt
követelték, hogy a szerző tiltsa le a darabját,
ismerje el, hogy ő burzsuj, és hogy a darabja
vacak, jöjjön ide ma este, és mond-ja, hogy
nem engedi játszani. A szerző nem jelent
meg, ehelyett megjelent a rendőrség,
elzavarta a diákokat, és az előadás elkezdő-
dött. Az előadás utolsó öt percében azonban
az ügyesen megszervezett fiatalok a padlá-
son és a hátsó bejáraton át megszállták a
nézőteret. Az előadás abbamaradt, és el-
kezdődött egy vita a színdarabról és a mű-
vészetről, ami azután a hajnali órákig tartott.
A közönség ott maradt, mert nagyon
szórakoztatónak találta, hogy a diákok és a
színészek egymást szidják. A szabad szelle-
mi tevékenységnek álcázott társadalmi bot-
rány kellemes izgalommal töltötte el a né-
zőteret. Másnap a hatóságoknak is sikerült
beavatkozniok, a diákok egy részét kitiltották
Velencéből, aztán cikkeket és ellencikkeket
írtak, úgyhogy megvolt minden : a bevétel, a
forradalmiság, az elégtétel és a siker. Es
ugyanazok a gyerekek, akik a Goldoni szín-
házban a botrányt csinálták, másnap való-
színűleg egy másik városban folytatták.

Mi áll tehát itt egymással szemben?
Egyrészt egy nagyon erősen előkészített,
beavatott publikum, másrészt ezzel szem-
ben magukat nonkonformistának hivő diá-
kok és fiatal művészek lázadása, akiket fűt a
vágy egy nem konformista, nem múlt
századi, nem elavult színház iránt.

Személy szerint szkeptikus vagyok a te-



kintetben, hogy ez valaha is célravezet. Nem
hiszek ebben a polemizáló, vitatkozó,
guevarista színházban. Nem hiszek ennek a
politikai, társadalmi jövőjében sem.
Grotowski lelkes és hivő ember, ennek
ellenére amit bemutatott, az nem okozott
semmiféle emóciót.

Attól tartok, hogy a két dolog találkozni
fog egymással. A lázadó színház, Grotowski,
a Living Theatre találkozni fog a mani-
puláló, üzletelő gépezettel, és akik tegnap
elfoglalták az Odeont, holnap akarva-aka-
ratlanul kezére fognak játszani ennek a
kultúrát vevő-eladó machinációnak.

Az a folyamat tehát, hogy a színház a
szertartástól és a spontán hatástó] az elő-
készítettség és a manipuláció eszközévé vál-
jék, úgy érzem, ezekkel az anarchista láza-
dásokkal nem csökken, hanem fokozódik.
Az egyedüli lehetőségnek mindezzel szem-
ben a színház valóságos fenntartását látom,
tehát a színháznak, mint a színjáték házának
fenntartását. Fenntartani a színjátékot,
megerősíteni a színház belső intenzitását,
saját sugárzását, vagyis magának a színé-
szetnek a ragyogását: ezt kell olyan erőssé
tenni, annyira kimunkáltan intenzívé, hogy
saját erejével átsüsse ezt a manipulált ködöt.
A színház csak abban legyőzhetetlen, amit a
színészettel tud nyújtani, minden másban
legyőzhető. Mindent el lehet hagyni a
színházban, kivéve a színészt és a
költészetet, amit ez megszólaltat.

Ma már a legtöbb színház nem politi-
kailag konformista, hanem esztétikailag az !
Tehát nem elsősorban egy bizonyos politikai
parancsnak akar engedelmeskedni, amit
számára a párt, a kormány vagy egy
politikus előír, hanem konformista akar lenni
a világon elég egységesen uralkodó divatos
áramlatokhoz, azokat teszi magáévá,
azokhoz akar lojális lenni, és ezzel tu-
lajdonképpen a saját belső lényegét árulja el,
adja fel. Nálunk a színházat ebben a
pillanatban nem elsősorban a politika fe-
nyegeti, sőt azt merem mondani, hogy ma
nem is nehezedik Magyarországon a
színházra olyan politikai nyomás, amitől ne
lehetne önállóbb, mint amilyen most.

Kegyetlenség a színpadon

A kifejezés színházi zsargon. A kegyet-
len színház hívei azt mondják: a világ
brutális, az embereket sokkolni kell, meg
kell mutatni nekik ezt a brutális világot,
amelyet létrehoztak, azokat a körülmé-
nyeket, amelyek között élnek, hogy ettől
elborzadjanak., ezzel szembekerüljenek és
humánus világot teremtsenek.

Kérdés azonban az, hogy abban a XX.
században, amelyben a kommunikáció ilyen
könnyű, mint amilyen könnyűvé tette a film,
a televízió, a gyors közlekedés, a gyors
hírszolgáltatás, az emberek szembe-állítása a
brutalitással valóban alkalmas-e arra, hogy a
brutalitást csökkentse. Attól tartok, hogy
nem. A kegyetlenség puszta felmutatása,
amelynek az a meghirdetett művészi
szándéka, hogy a kegyetlenséget csökkentse,
valójában növeli a brutalitást.
Kegyetlenségre ingerli az embereket, rossz
ösztönökre apellál. A film, a televízió vissza-
él saját szenzációt publikáló szabadságával,
és az embereket olyan módon sokkolja most
már több mint egy évtizede, hogy ez új
brutalitásoknak lehet forrása, és felsza-
badíthatja az emberekben az elfojtott indu-
latokat; azok akkumulálódhatnak és újabb
brutalitásokat hozhatnak létre.

A dolog teljesen bizonyíthatatlan: pro és
kontra. Én azonban attól félek, hogy a ke-
gyetlenség, a brutalitás és barbárság ter-
jesztése filmen, televízióban, színpadon el-
sősorban kommerciális érdek, hogy a világ
erre üzleti okokból tért rá, azért, mert ez -
mint az izgatószerek - eladható, nem pedig
eszmei okokból. Azt mondja például, hogy
Vietnamot ábrázolja abban a filmben,
amelyben a letépett fület, a ki-vágott belet
ábrázolja. Valójában azonban ebben a
brutális élményben nincs politikum, ez az
élmény absztrahálva van, kiszakítva annak
társadalmi összefüggéseiből, hogy kit
bombáznak, ki bombáz, ki milyen társadalmi
rendet akar, és miért hal meg!

Az a véleményem tehát, hogy a művészet
bűnös a kegyetlenség öncélú felmutatásában.
A brutalitás nyers felmutatása sohasem
riasztott el a brutalitástól. A kegyet-lenség
ellentéte: a felmutatott humánum.




