
az előbbi kérdésre is. A Tűzvészben ját-
szott a Pesti Színházban, valamikor a
negyvenes évek legelején, Tolnay Klárival
és Mezei Máriával. Nagy éjszakai
veszekedés hangulatát idézte az egyik
jelenet: törött cserepek, tányérok az asz-
talon, a földön. Páger a színpad egyik
végében állt, az asztalba kapaszkodva, a
másik végén pedig Mezei Mária ült,
magába roskadtan. Nagy a feszültség és a
csönd, és Págernek ebben a néma
csöndben végig kell mennie a színpadon,
hogy megvigasztalja Mezeit. De adjuk át
most a szót a művésznek:

- Egy este a törött tányérok között egy
épet is találtam, és hirtelen arra
gondoltam: mi lenne, ha én ezt a tányért
most a csizmám sarkával összetörném?
Meg tudnám-e tartani a feszültséget, vagy
pedig nevetne a közönség? Kipróbáltam.
Mezei a váratlan rögtönzésre,
csörömpölésre összerezzent, de nem jött
zavarba, én pedig, mintha mi sem történt
volna, szerepem szerint odamentem
Mezeihez. A közönség semmit sem vett
észre, és aznap este azt mondtam
magamban: színész vagyok, mert még
megvan az a képességem, hogy hatni
tudjak a közönségre. Akkor, az előadás
után, nagyon-nagyon boldognak éreztem
magamat.

Ilyen boldog most is, Bódogként, mert
a közönség a mai Pesti Színházban
mindazt fölfogja és megérti, amit Páger el
akart számára mondani. Érti a közönség
azt a boldogtalan bódogságot is, ami egy
idő után valószínűleg ugyan-olyan
fogalommá alakul majd, mint a
hábetlerség Fejes Endre Rozsdatemető-
jében.

Sötét este lett. Kellemes kanyarokkal,
derűs anekdotákkal a beszélgetés végéhez
értünk. Tapintható, puha csönd vesz körül
bennünket a kertben, még a fekete pulik is
némán heverésznek az asztal alatt. Egy
cigaretta búcsúzóul - sokadik már a
hosszúra nyúlt látogatás során -, aztán
Páger kikísér a kertkapuig. Nyári szünet
van még, nincs előadás a színházban. És
hétfő lé-vén nincs adás, sem hiba a
televízióban.

műhely
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A kellékek világa

Természetes, hogy a kellék szerepe a
naturalista színpadon a legegyértelműbb.
Illusztratív és praktikus célokat szolgál,
tárgyiasítja a kívánt valóságot. Nem jelzi,
hanem jelenti a színpadi világot, s
önmagán kívül nem akar mást kifejezni.
Ezen a téren a meiningeniek precizitása
volt a tovább már nem vihető véglet.
Ismeretes, hogy III. Richárd-előadásuk
kellékeibe, még a szolgák ruhagombjaiba
is a York-címert vésték, jóllehet a néző
amúgy sem láthatta. De a századelő
Vígszínháza sem szánt a színpadi
tárgyaknak gazdagabb jelentés-tartalmat.
Csortos híres haboskávé-botrányában,
amikor a gondosan barnára festett
üvegpohár tetejéről lepiszkálta a habpótló
vattacsomókat, és a nyílt színen fülébe
dugta, sokan egy színpadi eszményhez
való tüntető ragaszkodást láttak,
protestálást azok ellen, akik száműznék a
színpadról az igazi kelléket,
megszentségtelenítenék a naturalista
hagyományt. Pedig a gyanútlan szín-házi
kellékesnek esze ágába se jutott
stílusforradalmat csinálni, nem a ha-
gyományt akarta lerombolni, hanem a
saját munkáját megkönnyíteni. Csortos
kávéja ugyanis funkcióját tekintve festve-
vattázva is kávé maradt.

A régmúlt esetnek aktualitást kölcsönöz
az a kérdés, amely az utóbbi évadok
néhány hazai előadása kapcsán merült fel:
hol van a határ a kellékek naturális vagy -
jobb szó híján - stilizált használata között?
Milyen logika szerint fordulhat elő
egyazon előadáson belül, hogy a szereplők
üres üvegből töltenek, üres pohárból
isznak, de már a cigarettára rágyújtanak?
A logikai csorbát könnyű kiköszörülni:
vagy folyadékot töltünk a pohárba, vagy
nem gyújtjuk meg a eigarettát. Csakhogy
ezzel valójában éppúgy nem szóltunk bele
a kellék naturalizmusának kérdésébe, mint
az a bizonyos vígszínházi kellékes.

Elképzelhető, hogy az ital és a rá-
gyújtás elhagyását következetesen to-
vábbfejlesztve, elhagyjuk magát a poharat
és a cigarettát is; egyszerű mimikus
eszközökkel „kifejezzük" a kelléket. Igy
kétségtelenül elvonatkoztatjuk a
cselekvést a tárgyaktól, stilizáljuk az
akeiót. De nem a kelléket. A kellék to-
vábbra is szereplő marad, „ott van" a
színpadon, mint pohár vagy cigaretta -
legfeljebb szabadságot kap a néző, kép-
zelje el, milyen is az a pohár! Változ-
tattunk, változtathatunk-e hát a lényegen,
jelenthet-e a kellék önmagán, funkcióján
kívül egyebet is, abban az értelemben,
ahogy egy stilizált díszlet kifejezheti a
drámai vagy a rendezői koncepciót?

Az előbbi módszerekkel aligha. Mert a
kellékek világa nem attól válik natu-
rálissá, hogy a színpadi cselekvés során
töltünk-e a poharakba, rágyújtunk-e a
cigarettára, vagy imitáljuk; még csak nem
is attól, hogy mit vésünk mibe. A kellék
mindaddig óhatatlanul naturális marad,
amíg csak funkcionálisan, egy primér
jelzésrendszerben használják fel, vagyis
alkalmatlan a jelentésátvitelre, a drámai
gondolat kifejezésének segítésé-re.

Magától értetődő, hogy a kelléknek
teljesítenie kell elsődleges feladatát: ön-
magát jelenteni egy meghatározott szi-
tuációban. Sőt, nagyon valószínű, hogy
egyes színjátéktípusokban ennek a fel-
adatnak a teljesítése az egyetlen, amit a
kelléktől elvárhatunk.

De legalább ilyen erős igazság, hogy
vannak művek és stílusok - ha úgy tetszik,
elképzelések -, amelyek lehetővé teszik a
kellékek szerepének másfajta felfogását is.
Ennek az átértelmezésnek három
módozata látszik célravezetőnek:

1. Valamely művészeti stílus vagy
formavilág jellegzetes motívumainak kö-



vetkezetes alkalmazása egy előadás va-
lamennyi kellékére - függetlenül a történeti
és korhűségtől.

2. Valamely közismert eszköz funk-
ciójának, „jelentéstartalmának" tudatos
megváltoztatása a színpadi felhasználás
során.

3. Valamely korban, stílusban, ren-
deltetésben egymásnak nem megfelelő
kellékek szándékos együttjátszása egy
előadáson, egyes jeleneteken belül.

A cél, mindhárom eljárás közös lényege,
hogy a kellék hatása - mint a színpad egyik
kifejezési eszközéé - a nézőben felkeltett
képzettársítások révén megnövekedjék. Az
így alkalmazott kel-lék túllép eredeti
hatókörén, mert a néző már nem csak
rendeltetésében, hanem az általa
megnyilvánuló rendezői elképzelés révén
veszi tudomásul.

De ha elméletben el is fogadjuk, hogy
felhasználásuk szempontjából a kellé-
keknek két jelzésrendszerét, a funkcionális
és a koncepcionális rendszert kü-
lönböztethetjük meg, a gyakorlat terén,
hazai előadásaink ismeretében nem könnyű
a bizonyítás. Poszt-naturalista
színházkultúránk a díszlet- és jelmez-
tervezés stilizációs törekvéseinek sem
kedvez, hogyan kerülne hát terítékre a
színpadi tárgyak világának problémája?!
Pedig a kellékek alkalmazása még a
díszletkonvenciókhoz képest is meg-rekedt
állapotot mutat, mert ha néhány stilizált
színpadképpel mégis találkozunk, csak
annál lehangolóbb, hogy ugyanannak az
előadásnak kellékhasználata milyen
fantáziátlanságról tanúskodik.

Ezért jóleső meglepetés, amit ebben a
tekintetben már tavaly a Kalevala és idén

az Elveszett paradicsom előadásai alatt a
Körszínházban tapasztalhattunk.
Alighanem egy tudatos „kelléktechnikai"
kísérletsorozat állomásaiként tart-hatjuk
számon ezt a két produkciót.

Összehasonlításuk világosan mutatja,
hogy - legalábbis ebből a szempontból - a
Kalevalának meg kellett előznie Milton
eposzát a színpadi megvalósítás
időrendjében. Az előbbi kifejezési esz-
közeinek egységes, homogén rendszere
alapozta meg az utóbbi eklektikus, „ba-
rokkos" eszköztárát. Az Elveszett pa-
radicsom kellékhasználatának asszociáció-
serkentő megoldásai a Kalevala tárgyainak
egyszerűbb, egyetlen forma-kincsből
táplálkozó színpadán gyökerez-nek.

A Kalevala mindkét értelemben bű-
bájos, misztikus mesevilága könnyen

csábíthat különböző szertelen fantázia-
szüleményekre, a díszlettől a jelmezen át
egészen a kellékekig. Ha eljátszunk a
gondolattal, hogy milyen lehetett volna a
finn nagyeposz Reinhardt színpadán,
biztosan híres Szentivánéji álom-
rendezésének külsőségei jutnak eszünk-be.
A Körszínház stábja azonban olyan
megoldást keresett, amely - ha tág ha-tárok
között is - megköti a néző képzeletét,
közelebb hozza fogalmaihoz a mű ősidőkbe
vesző világát. Az európai parasztfolklór
kínálta ezt a közvetítő lehetőséget,
melynek alapmotívumai mindannyiunk
számára ismerősek, a segítségükkel a
Kalevala hősei is ismerősebbek lehetnek,
„bátor falurosszák, mint a léha
Lemminkejnen" - ahogy már Szerb Antal is
írta.

A Kalevala az lett a Körszínházban, ami
Lönnrot beavatkozása előtt volt: népmese.
Valamennyi kellék ezt az értelmezést
szolgálta: az ivócsanakoktól a dézsákig és
a kolompokig. S mivel ezek az eszközök a
hangkulisszák szerepét is betöltötték, a
különböző zörejek-zajok „látványa", a
helyszíni hangkeltés tovább fokozta a
kellékek kifejezőerejét. A következetesen
alkalmazott módszer - egy formavilág
jellegzetes motívumainak alkalmazása egy
előadás valamennyi kellékére a rendezői
koncepció értelmében - még a Szampó
lehetetlennek hitt megjelenítését is
lefegyverző egy-szerűséggel oldotta meg:
egy petrence-rúd, egy kocsikerék és néhány
molnár-kanál adta az „alkatrészmintát".

További érdekesség, hogy ebben az
előadásban a kellékstilizálás egy látszó-
lagos ellentmondás révén érvényesült.
Hiszen a Kalevala esetében éppen hogy

nem a naturalizmustól, nem a túlzott
korhűségtől kell félteni a színpadot, de
sokkal inkább a túlzott képzeletgazdag-
ságtól, modorosságoktól. Ehhez a ve-
szélyes véglethez képest egy megfoghatóbb
motívumrendszer felé naturalizált
Kalevalát láthattunk, melyet mégsem
éreztünk naturálisnak. S ez nem fából
vaskarika - a paradoxon diadala ezúttal egy
módszer eredményeit igazolja.

Az Elveszett paradicsom kellékeit bo-
nyolultabb rendszerben, többféle áttételben
használta fel a rendező. Nem egyetlen,
egységes motívumkészletre épülnek;

ezúttal más a módszer. Míg a Kalevalánál
egy adott formakultusz jegyében készült
kellékekkel találkozhattunk, addig a
Milton-előadás az eszközök stiláris
kavalkádjával lep meg. Pontosabban: a
Körszínház idei produkció-ja nem arra
törekszik, hogy egy stílus-egységen belül
teremtsen kellékvilágot, hanem, hogy egy
heterogén kelléktár segítségével teremtse
meg a színpad világát. Ez utóbbi
vállalkozás a nehezebb, de meg kell adni,
hogy eredményei is izgalmasabbak,
sokrétűbbek.

Ennek az eljárásnak vulgáris változata az
a színészpedagógiai gyakorlat, melyben a
növendéknek valamely mindennapi
használati eszközt úgy kell beepítenie egy
rövid etűdbe, hogy bármi másnak
felhasználhatja eredeti rendeltetésén kívül.
Amíg ez a fantáziagyakorlat oktatási
célokat szolgál, természetesen ritkán
párosul valamiféle koncepeióval, nem is ez
a célja. De ha tan-példából színpadi
eszközzé válik, egyszersmind magasabb
értelmet is nyer: az átlényegült kellék a
rendezői elképzelés kifejezője lesz. Talán
Milton an-
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gyalainak világító rendőrbotja - a bibliai
lángpallos szellemes aprópénzre váltása -
a legjobb példa.

S ha az égiek kezében megszólalnak a
ministránscsengők, megjelenik a pász-
torbot, de az Atya vezérigazgatói kar-
székében írja alá, stemplizi le a mennyei
hivatal aktáit: meghökkentő hatásával
ismét egy másfajta tudatosság kerül elő-
térbe. A merőben külön élő rekvizitumok
összehozása egy szituáció, egy világrend
értelmezését hivatott kifejezni.

Az Elveszett paradicsom színpadáról
még számtalan példát idézhetnénk,
azonban szándékunk nem egy előadás
effektusainak lelkiismeretes leltározása.
Az általánosabb érvényű módszerek
megragadására tettünk kísérletet.

Bár úgy tűnik, a lehetőségek kimerít-
hetetlenek, rosszul tűrik a skatulyázást.
Hiszen a sokféleképp felhasználható
sokféle kellék olykor már más minőség-be
is átlép; díszletté válik vagy szimbólumot
alkot, s a metamorfózis szabályait szinte
reménytelen megfogalmazni. Mégis, a
közelmúlt tapasztalatai is azt bizonyítják,
hogy az ilyen besorolhatatlan esetek is
beilleszkednek valamelyik elmélet-
rekeszbe, a látszólag rendhagyó
kellékhasználatnak is tudatos, átgondolt
alapja van.

Mert lennie kell. A rendezői-tervezői
ötlet - bármilyen tetszetős legyen is -
fabatkát sem ér, ha nem igazolja az
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elmélet, ha nem egy következetes mód-
szer eredménye. Egyszerűbben: ha nem
érthető, ha nincs meghatározott jelentése.

A stilizált kellék ugyanis nem azonos a
jelentését vesztett kellékkel. A tartal-
matlan formalizmus, az üres dekorativitás
itt is legalább olyan veszélyt jelent, mint
a díszlet vagy a jelmez esetében. Sőt, a
tárgyak esztétikuma talán még csábítóbb.
Esetleg tervezni, elkészíteni sem kell,
elég odaállítani-rátenni valahova-
valamire, hogy hangsúlyt kapjon,
kiemelkedjen, felragyogjon. Hogy
jelentsen valamit. De mit? Ezt nem
mindig lehet pontosan tudni. Jól mutat. És
nem ez a legnagyobb baj. Csak ízléstelen.
Sok. Zsúfolt. Rontja a kellék hitelét.

Akárcsak a Vonó Ignác Madách ka-
marabeli előadásán a nyitókép. A sötét
színpadon, a rivalda vonalában egyetlen
fénynyaláb esik egy felborult, barokkos-
rokokós kisasztalra. Pár nyomatékos
másodperc után kialszik a fény, kezdődhet
a játék. Vonó Ignác és bakatársai egy
lövészárokban gubbasztanak. Hogy kerül
ide a cifra asztalka? Sehogy, gondolja a
néző (és igaza van), de várjuk ki a végét,
utóbb majd kiderül! Nem derül ki. Igaz,
az „effektus" a második részben annak
rendje és módja szerint megismétlődik, s
tán több joggal, mint előszörre, hiszen a
Vonónévá avanzsált arisztokratalány
környezetéhez közelebb áll az efféle
bútordarab, mint az olasz front
gránáttölcséreihez. Mégis, e laza
kötődésen kívül mi indokolja a megvi-
lágított kisasztalt? Asztalként nem funk-
cionál, díszként, díszletként sem, kizáró-
lag feldöntött állapotban, ferdén világítva,
néhány másodpercre fordul elő. Tehát
szimbólum. Minek a szimbóluma? Nézzük
kizárásos alapon. Minek nem lehet? Nem
lehet a lövészároknak, a katonaéletnek, a
háborúnak általában; nem lehet az
albérletnek, özvegy Máknénak, az életnek
általában ... stop! Az életnek nem, de egy
letűnt életnek talán. Az elárvult,
felborított stíl-asztalka, egyszál fényben,
mint az ancien régime jelképe! A Del
Pietro Antalok, a méltóságosok, és
kegyelmesek világának színpadi
nekrológja! Csakhogy a darab, Fejes
Endre Vonó Ignáca nem erről szól. Vagy
mondjuk így: nem csak erről. A kellék-
ötlet „ránő" a témára.

Az asztal-szimbólumnál hasonlíthatat-
lanul szerencsésebbek a Nemzeti Színház
Athéni Timonjának díszletszékei. Sze-
rényebb igénnyel is kerültek a színpad-

ra, egyszerűen a gyors jelenetváltást, a
könnyű átdíszletezést kell megoldaniuk,
anélkül, hogy sűríteni, kifejezni akarnák
a témát vagy a mondanivalót. Ezek a
csőbútorra emlékeztető, hosszútámlájú
székek éppolyan természetességgel „ala-
kítják" az erdő fáit és egy kút káváját,
mint önmagukat, a széket. S a különböző
alakzatban összerakott - egymásba
akasztott kellékek célszerűsége kettős, a
gyakorlati előnyök mellett a rendezői el-
képzelést is segíti.

Tudvalevő, hogy az Athéni Timonnak
ez az előadása egy cirkuszi attrak-
ciósorozat külsőségeit igyekszik megte-
remteni. Ebben a felfogásban a hagyo-
mányos díszletezés elképzelhetetlen, hi-
szen minden elemet a cirkuszszolgáknak
kell felállítaniuk a porondon. A „színpad
a színpadon" - értelemszerűen: „cirkusz a
színpadon" - koncepcióját csak úgy
fogadja el a néző, ha a cselekmény
külsőségei elképzelhetők számára a
cirkusz világában is.

A dráma világa így áll kölcsönhatásban
a kellékekével. Elfogadom erdőnek a
székeket, cirkuszporondnak a színpadot -
mert a megoldások egymást fel-tételezik.
Az elmélet hitelt ad a gyakorlatnak - ha
fordítva is igaz a tétel.
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