
főrum
mint a Klasszikus szimfónia esetében, ahol
az egész együttes kollektív munkája, az
egyéni teljesítményeket, a személyes je-
lenlétet is integráló nagyszerűen össze-
csiszolódott játék határozza meg az él-
ményt, a színház lényegét.

Külön kell szólani az egyes darabokat
bevezető és összekötő karikatúrák soro-
zatáról, Kaján Tibor rajzairól, amelyek az
est alaphangját voltak hivatva megütni; a
szellemes, a variációk gazdag s
leleményes tárházát felvonultató sorozat
nemcsak híven szolgálta az előadást,
hanem mélyebb, lényeges összefüggésekre
is rámutatott.

*

A bábjáték a legtöbb, szenvedélyes
színházbarát szemében csak afféle mos-
tohagyereke Tháliának. Mindig is pe-
rifériális helyet foglalt el a színházak írat-
lan hierarchiájában; alighanem plebejus
származásának, soha meg nem tagadott
vásári őseinek köszönhette az előítéletek
őt körülhálózó szövevényét...

Nincs konokabb, szívósabb ellenfél az
előítéleteknél; de előbb-utóbb le kell
számolni velük. A bábjáték már régen
túllépett saját, hajdanvolt korlátain, m e g -
újította eszköztárát, s oly magasságok és
mélységek, filozófiai igazságok katartikus
erejű meghódítására képes, amelyre az
„élő" színház is csap nagyon ritkán, ihletett
pillanataiban képes. Az Állami
Bábszínház azon együttesek sorába
tartozik, amelyeknek ez az újjászülető
művészeti ág nagyon sokat köszönhet.
Látványos vállalkozások, hangzatos vál-
lalások nélkül, több évtizedes, emberte-
lenül kemény és fáradságos munkával
olyan új és originális elemekkel gazda-
gította az egyetemes bábművészetet,
amelyek alighanem előkelő helyet fog-
lalnak majd el a művészeti ág világtör-
ténetében. Ugyanakkor ez a színház, ez a
társulat imponáló technikai biztonságával,
már-már megszállott újat akarásával a
magyar színházi életnek is legizgalmasabb
s egyben legegyetemesebb jelensége.

Az Arcok és álarcok legalábbis ezt
tanú sítja.

Arcok és álarcok (Állami Bábszínház)
Í r t a : Szilágyi Dezső; rendező: Szőnyi

Kató; báb-, jelmez-, díszlettervező: Koós Iván.
Szereplők: B. Kiss István, Elekes Pál, Ősi

János, Szőllősy irén, Gruber Hugó, Havas
Gertrúd, Pataky Imre, Szakály Márta, Kardos
Melinda, Gyurkó Henrik, Varanyi Lajos,
Erdős István.
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kecskeméti Katona József Színház január z ; -án mulatta be .Shakespeare Téli rege cím ű
zínművét, Zsámbéki Gábor rendezéséhen. A z előadással - annak ellenére, hogy egészében neve
rezzük sikeresnek - több cikkben foglalkozunk, mert úgy véljük, hogy alkalmas néhány általános
érdés tisztázására. Múlt havi számunkban Fodor Géza tanulmányban elemezte Mészöly Dezső

j fordítását, most a kecskeméti rendezést vizsgálja. Mihályi Gábor le- vele a színházi nyelv
tiláris kérdéseit veti föl. Zsámbéki Gábor értesítette a szerkesztőséget, hogy hozzá kíván szólni a
ikkekhez.
Kedves Zsámbéki Gábor!

Elnézésedet kérem, hogy nem szabályos
kritika formájában, hanem hozzád intézett
levélben fejtem ki véleményemet
legutóbbi rendezésedről - holott a kritikus
dolga az, hogy kritikákat írjon, és ne
levelezzen. A kritika azonban
mindenekelőtt a közönséghez szól, az ő
tájékoztatását, az ő ítéletének befolyáso-
lását szolgálja.

Ezt ez esetben szeretném
kritikustársaimra bízni. Én most a Téli rege
ürügyén valójában a színházi nyelv
problémáját szeretném szőnyegre hozni,
amely --meggyőződésem - ma a „fiatal
színház" megkerülhetetlen sarkkérdése.

„Fiatal színház." Nevet kell n-:ár találni
a gyereknek. Ez talán elég tág el-nevezés,
hogy magába foglalja Kaposvárt,
Szolnokot, Ruszt Józsefet, Szőke Istvánt,
Paál Istvánt és a Huszonötödik Színházat
is. Különféle művészi irányzatokat. Fiatal
színház, mert szellemében az, és mert
elsősorban a fiatalokhoz szól. igaz,
nagyvonalúan fiatalnak tekintve
mindenkit, aki lélekben fiatalnak érzi
magát, tehát nem adta meg magát az
„úgysem lehet semmit tenni" fatalitá-
sának, cinizmusának, közönyének, és ma
is hiszi, hogy kell és lehet cselekedni,
alkotni.

A „fiatal színház" alapvető
követelménye az etikum; az a
meggyőződés, hogy minden körülmények
között meg kell maradni tisztességes
embernek, etikus lénynek, elveihez
ragaszkodó, ezek-ben megalkuvást nem
ismerő művész-nek. Az etikus tartásnak
ez az igénye, ami engem - s gondolom
másokat is - mellétek állít.

Az etikum azonban nem művészi ka-
tegória - illetve minden igazi nagy mű-
vészi alkotás egyben etikus alkotás is, s
ebben az értelemben az etikum túlságosan
általános kategória. Másrészt, nincs
abszolút etika, minden tett jogosultsága,
erkölcsössége végül is kérdésessé tehető.
Az etikum igénye szükségszerűen meg-
teremti azt a helyzetet, amelyben csap én
hiszem magam etikus lénynek, s két-

ségbe vonom a másik ember magatartá-
sának, döntéseinek helyességét. Az eti-
kumot nemegyszer árnyékként kiveti a
gyanakvás.

A fiatal színház - közösségteremtő
színház. Azonos művészi elveket valló,
azonos életvitelt követő emberek közös-
ségévé fejleszti a társulatot, s nagyjából
hasonló kívánalmakat támaszt nézőível
szemben is; őket is magához hasonló
homogén közösséggé kívánja szervezni.
Óhatatlanul fenyegeti is a bezárkózás
veszélye, hogy szekta marad, és elriasztja
magától az eszményeit nem vállaló
tömegeket.

A fiatal színház eszménye a műhely,
azonos gondolkodású művészek alkotó
közössége, kísérleti laboratóriuma. A la-
boratórium, a kísérlet már meghatáro-
zásában jelzi, hogy - legalábbis kiindu-
lásában kevesek ügye. Kis létszámú
társulat - beavatott nézők szűk köréhez
fordul. Így dolgozik Grotowski is, Brook
is - hatásuk mégis világméretű, milliókat
érint. A vidéki színházaktól azonban - a
hivatal és a szélesebb közön-
ség is azt várják, hogy tömegszínházak,
népszínházak legyenek már most.
Valóban, üres nézőteret: előtt nem lehet
játszani.

Mindez ismert. Eleget beszéltünk erről.
Csak azért ismétlem, hogy jelezzen,
vitáinkban idáig jutottunk cl. Most már
úgy- érzem, újabb kérdésekre kell választ
keresni. Vagyis:

Mit jelent az etikum igénye - a művé-
szet nyelvén megfogalmazva? Mi a mű-
hely művészi tartalma, célja? Kísérletek,
de milyen prekoncepciók, művészi hipo-
tézisei: alapján ?

Nem kérdéses, minden művészi
mozgalom csak akkor tud jelentőssé:
válni, ha megtalálja a maga sajátos
művészi világát, kifejezőeszközeit,
egyéni stílusát, nyelvét.

A kaposvári produkciókat s ezen belül a
Te munkádat figyelve szembetűnik, hogy
kiemelkedőt mindenekelőtt a realista,
verista darabok rendezéseiben sikerült
produkálnotok - amikor is a szöveg



a szerepek, a szituációk, a mondatok pon-
tos értelmezése volt az elsőrendű köve-
telmény. Nem véletlen, hogy legsikerül-
tebb rendezéseid: Goldoni Kávéháza,
Shakespeare Ahogy tetszikje és Sütő Egy
lócsiszár virágvasárnapja. A színésznevelés-
ben is itt jutottatok a legtovább, a realista
játékmód kialakításában - arra nevelve,
fegyelmezve a színészeket, hogy alaposan
végigelemezzék szerepeiket, jól tudják,
mit miért tesznek, mit hogy hang-
súlyoznak, emelnek ki a dialógusokban.
De nem találtátok meg a hangot, a nyel-
vet, a szükséges kifejezőeszközöket akkor,
amikor másféle darabokkal kerültetek
szembe. Így bizonytalanodott el a Te
rendezői munkád például Weöres
Octopusának a színre vitelében, és úgy
hiszem a Téli rege rendezésében sem talál-
tad meg a megjelenítés adekvát nyelvét.

De visszatérve még az Ahogy tetszikre: a
varsói előadásban éppen, mert színészeid
(ilyen vagy olyan okoknál fogva)
képességeik alatt szerepeltek, és mert a
Nemzetek Színházában a világszint volt a
mérce, szembetűnőbben kiugrottak a
rendezés fogyatékosságai is. Már Pauer
díszlete, amely odahaza annyira tetszett
nekünk, itt egyszer csak hiányérzetet kel-
tett. A leeresztett ponyva ardennes-i er-
dőként nem volt elég kifejező, és főleg
nem tudott ponyvaként igazán részt venni
a játékban. Az első részben még győzted
képi ötletekkel, jellemet, helyzetet
magyarázó szellemes játékokkal - ezeket a
közönség tapssal is honorálta -, a második
részre ezek a sziporkák fokozatosan
elapadtak, s a tapsok is elmaradtak.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni ezek-
nek a képi játékoknak, fizikai cselekvé-
seknek, gesztusoknak fontosságát. Kü-
lönösen egy olyan társulat esetében,
amelyből hiányoznak azok a nagy szí-
nészegyéniségek, akik puszta jelenlétük-
kel is megtöltik a színpadot, akik még
akkor is lebilincselik a nézőt, ha valamit
rosszul csinálnak.

A magyar színház általános rákfenéje,
és ez a ti társulatotokra is érvényes, hogy
az egyes előadások szintje rendkívül
hullámzó, attól függően, hogy a színészek
mennyire élik bele magukat szerepükbe.
Ez függ pillanatnyi hangulatuktól, a
közönség reagálásától, az idő-járástól, és
még nem tudom mi mindentől. Viszont mi
az oka annak, hogy Brook, Besson, a
Berliner Ensemble produkcióinál nem
érezni ezt az ingadozást, pedig jó néhány
hétköznapi előadásukat is láttam?
Meggyőződésem, hogy

a németeknél a fizikai cselekvésekre,
gesztikus játékokra épített pontos, szoros
koreográfia és játékrend az, ami nem
engedi a színészeket kiesni szerepükből,
még akkor sem, ha éppen lélekben nin-
csenek is jelen. Brooknál és Grotowskinál
(és nálunk Paál Istvánnál) minden egyes
előadás a színésztől olyan intenzív
jelenlétet követel, hogy nem lehet
lélektelenül, rosszul játszani. Ezzel szem-
ben a magyar előadások többnyire olyan
laza szövetűek, annyira csak a dikcióra
építenek, hogy a színész legkisebb figye-
lemkihagyása is megzavarja az előadást.
A pontatlan hangsúlyokat, a rossz tem-
pókat, a ki nem tartott szüneteket, az el-
maradt gesztusokat a néző ugyan nem
érzékeli, nem is érzékelheti, hiszen nincs
összehasonlítási alapja. A negatívum,
hogy nem kap művészi élményt, végül is
csak akkor észlelhető, ha az előadás egé-
sze csapnivaló. Csábítja is lazaságra a
színészt, hogy kis botlásai, csalásai amúgy
sem tűnnek fel senkinek, különösen, ha a
színház vezetői sem figyelik a munkáját.
De ha egy vérükbe besulykolt koreográfia
szabályozza a színészek játékát, akkor már
reflexszerűen is eljátsszák a darabot, úgy,
ahogy megrendezted. Azt felelheted, hogy
így bábukká válnak a színészek. Azonban
a csúcspont elérése után, amikor már csak
ismétlés minden előadás, ez az adott
határok között semmiképpen sem
kerülhető el. Ilyenkor különösen nagy
segítség, ha a színész már reflexeiből is el
tudja játszani szerepét. Mint a gyakorlott
autó-vezető, aki az utat figyelve is képes
nyugodtan beszélgetni útitársaival.

Tárgyunkra térve. Mit kifogásolok
rendezésedben? Elsősorban azt, hogy nem
több jeles dolgozatnál. Korrekt, hibátlan -
csak az a többlet hiányzik, ami egy
rendezés jelentőségét adja. Megmarad a
kötelező olvasmány szintjén - s ettől
némileg unalmassá vált.

Ezúttal nem hivatkozhatsz sem a pró-
baidő szűkösségére, sem a színészi munka
gyengéire. Elképzelhető, hogy ötödszörre,
hatodszorra már teljesen olajozottan
gördül az előadás gépezete, a kis bakik,
merevségek is eltűnnek. A produkció
akkor sem lesz izgalmasabb, meggyőzőbb.
A színészek - igazán jó gárda - végül is
azt nyújtották, amit kívántál tőlük,
pontosan értelmezett alakításokat.
Bizonyítani kellett volna ennek a ritkán
felújított mesejátéknak a mai
relevanciáját, és e nem sikerült. Pedig ez
volt a nagy feladat. Idehaza is tanúsítani
színpadon azt, amit a Shakes-

peare-filológia már évtizedek óta állít,
hogy a késői színművek, mesejátékok
„nem egy megfáradt agy vagy egy szeni-
lissé váló zseni munkái", hogy Trevor
Nunn szavait idézzem, aki ezt a Royal
Shakespeare Company színpadán, a Téli
rege 1969-es rendezésében művészileg is
hitelesíteni tudta.

A Téli rege nálunk még a felfedezés
lehetőségét rejti magában - nálunk még
bizonyítani kell, hogy Shakespeare e késői
műve napjaink számára is fontos
igazságokat tartalmaz, hogy az elmúlt
évtized színpadi gyakorlata, kísérletei
hozzásegítettek egy olyan színpadi nyelv
felfedezéséhez, kimunkálásához, amellyel
e mesejáték mélyére rejtett mondanivaló
felszínre hozható.

A kecskeméti előadásból arra követ-
keztetek, hogy a felfedező munka feléig
már eljutottál: pontosan értetted, hogy
miről szól a Téli rege, mit mond számunk-
ra Kecskeméten, ma, 1976-ban. Már a
darabot olvasva, világos volt számomra,
hogy többek között azért is nyúltál a Téli
regéhez, hogy a magad művészi esz-
közeivel szólhass a rágalom emberi kap-
csolatokat megrontó hatalmáról, a fél-
tékenységről, amely a valaha fiatal öre-
geket ma a fiatalok ellen fordítja.

Kétségtelenül helyesen értelmezted,
hogy a Téli rege - mint címe is jelzi - mese.
Ezt a mesevilágot sugallták Pauer díszletei
és jelmezei. A baj azonban már a
díszletekkel kezdődött. Pauer látványos,
szép díszletei eddig engem is le-vettek a
lábamról, és csak óvatosan pendítettem
meg már a Lócsiszár kapcsán is, hogy
nehezen szállíthatók - ami komoly hiba, ha
figyelembe vesszük tájolási kö-
telezettségeiteket. Pauer díszletépítménye
ezúttal is túlságosan bonyolult volt, túl sok
szervezést követelt a sok szín-helyváltozás
jelzésére. De ezt bocsánatos bűnként
elnéztem volna. A Téli rege rejtőző,
nehezen megközelíthető gondolati
tartalmának a kifejezésére azonban ez-
úttal kevésnek éreztem, hogy díszletei
csak színhelyet jelölő, atmoszférát teremtő
jelzések, amelyek önmagukon túl nem
fejeznek ki semmit. Holott itt hasznosabb
lett volna Mejerholdot, Brechtet követve
olyan funkcionális díszletmegoldást
keresni, amely szimbólumként a látvány
erejével is megfogalmazza, kifejezi a
dráma egészének mondanivaló-ját. Hogy a
stratfordiak példáját idézzem: a II. Richárd
előadásában az üres szín-pad közepén egy
lépcsőzetes emelvény állt, amely trónul is
szolgált, de az emelkedés és bukás jelképe
is volt. Trevor



Nunn - mint az angol színikritikában ol-
vasom - a maga Téli regéjének első részét
Mamilius királyfi gyerek szobájában ját-
szatta, fehér műanyagból készült, Arp-
szobrokra emlékeztető, furcsa alakú, óriási
méretű játékok között - ezzel is
hangsúlyozva a történet mesejellegét. Á
második rész Arkádia-idilljét pedig egy
mai hippikörnyezetbe helyezte. Autolycus
szabályos beatdalt énekel megfelelő
zenekísérettel. Nem kell neked ma-
gyaráznom, hogy Shakespeare korában a
romantikus pásztorjátékok ugyanazt a
menekülést képviselték, mint napjainkban
a társadalomból kilépni kívánó hippik
életeszménye. Nálunk Árkádia megfelelője
talán a magyar népiesek idilli parasztvilága
lehetne.

Pauer Erzsébet-kori kosztümjei ugyan
ma a meseszerűség képzetét keltik, de a
múltba visznek, eltávolítanak, holott éppen
ellenkezőleg, a mese jelen idejű ér-vényét
kellett volna hangsúlyozniok. Az Ahogy
tetszikben nem riadtatok vissza a mára utaló
jelmezektől. Kár, hogy ezúttal eltekintettél
ettől a megoldástól, hiszen a napjainkat
idéző meseruhák, fantasztikus kosztümök
egyben az egyes szereplők karakterét is
jellemezhették volna.

Gondolom, tartottál attól, hogy a me-
seszerűség előtérbe állításával a gyerek-
mese szintjére szállítod le Shakespeare
filozófiai drámáját. Ezért is maradt az
előadás meseszerűsége igen visszafogott,
éppen csak jelzett, sejtetett, s így
óhatatlanul visszatértél a hozzád és minden
bizonnyal színészeidhez is közelebb álló,
pszichologizáló, verista játékstílushoz.

Az elmondottakból nyilvánvaló, én egy
expresszívebb, a gondolatokat, tartalmakat
képi nyelven félreérthetetlen világossággal
megfogalmazó játékstílust kérek tőled
számon. Egyfajta tudatos aktualizálást.
Korábbi beszélgetéseinkre emlékezve,
attól tartok, erre azt felelnéd, nem szereted
a szájbarágó játékstílust. Ezen vitatkoztunk
már a Volksbühne Vadkacsa-előadása után
is, amikor, ha jól emlékszem, Székely Gá-
bort zavarta, hogy a látványos színpadi
játékok Ibsen szövegét a kép nyelvén is
megismétlik, mint mondta, a „gyengébbek
kedvéért". Engem azonban lenyűgözött a
képi játékok szuggesztivitása,
fantáziagazdagsága, okossága. Talán le-
hettek valóban fölösleges ismétlések - de a
lényeg a szöveg alatti részek kiemelése
volt. Meggyőződésem, a Téli rege - ahol a
shakespeare-i lényeg évszázadok

óta a szöveg alatt rejtőzik - nagyon is
megkívánná az ilyen szövegmagyarázó,
ha akarod, „szájbarágó" képszerűségre
törekvő megjelenítési módot.

Rendezésed tudatosan visszafogott
tartózkodása az erőteljes képi effektu-
soktól végül is meggátolta a színpadi
közlendő félreérthetetlen, világos tol-
mácsolását. Úgy hiszem, az átlag néző az
előadást látva nemigen juthatott túl a
felszínen, a logikusan indokolt cselek-
mény, a mese megértésén.

Trevor Nunn a meseszerűség gyer-
meteg jellegét formailag azzal kerülte
meg, hogy a modern képzőművészet, a
pop art felnőttekhez szóló nyelvén fejezte
ki magát. Bőven élt az avantgarde
színház fényeffektusaival is, többek kö-
zött a megvilágítás megváltoztatásával
érzékeltette, hogy nem a valóságnak
megfelelően látjuk Polixenes és Her-
mione beszélgetését, hanem úgy torzítva,
ahogy az Leontes féltékenységtől gyötört
agyában megjelenik.

Ismeretes, hogy a Téli rege mélyén a
Proserpina-mítosz rejtőzik, a születés,
ifjúság, öregség, halál, újjászületés, a
természet örök körforgásának mítosza.
Ezért is kap az Idő ilyen központi sze-
repet a darabban. Nunn ezt egy külön
időszimbólummal, egy homokórába zárt
emberjelképpel érzékeltette. Á tél és ta-
vasz előtérbe állított szimbolikája is ezt
hangsúlyozza Shakespeare szövegében.
Nem is hiszem, hogy a Téli rege előad-
ható lenne anélkül, hogy az újjászületés
mítoszának ez a tartalom- és formameg-
határozó szerepe ne hatná át az előadás
egészét. A mítosz szertartásszerű meg-
jelenítése, a színház mint szertartás: ez
ugyan Ruszt asztala. De ebben az eset-
ben a Téli regében nagyon benne rejlik a
szertartásszínház kívánalma. Félig-
meddig vállaltad is, kár, hogy olyannyira
háttérbe szorítva, hogy a nézőtérről már
nem volt érzékelhető. Ezt jelezte volna az
Idő (Kölgyesi György) játék-,
szertartásirányító szerepe. Kölgyesit
azonban - hogy, hogy nem - Shakespeare-
maszkba öltöztetted, legalábbis nagyon
hasonlított a műsorfüzet Shakespeare-
képére, elég súlytalan is volt, így az Örök
Idő teremtő-pusztító-újjáteremtő hatalma
helyett csak egy ösztövér embert láttunk,
akit odaállítottak, hogy dirigálja a
kellékeseket.

A tél-tavasz ellentétpárja is túlságosan
elmosódottan szerénykedett a színpadon -
az első részben a magasban lógó kopár
ágfonat, gondolom, a telet jelké-

pezte, s erre felelt volna a virágokkal
díszített, begurított gömb alakú fafonat.
De ebben a szembeállításban még magam
sem vagyok biztos! Ennél erőteljesebb,
félreérthetetlenebb jelképek kellettek
volna. A lehulló fehér tüllfüggöny viszont
túlságosan szimpla, elkoptatott jelkép a
pásztorvilág tisztaságának jelzésére.

A Proserpina-mítosz félszeg vállalása
lehetetlenné tette, hogy az utolsó képben
Hermione feltámadását, visszatérését a
tisztító, megbékítő feloldást komolyan
lehessen venni. Hermione feltámadását
csak a mítoszban, mesében lehet
valóságként elfogadni - a pszichologizáló,
verista játékmód ezt lehetetlenné tette.
Ezért kellett még egyszer aláhúzni Gábor
álmélkodó játékával, hogy az ilyen csodák
csak mesékben történnek. Hermione
feltámadása azonban ezúttal nem a
molière-i álmegoldás, a valóság meg-
oldhatatlanságát jelző deus ex machina
csoda, amit nem szabad komolyan venni,
hanem a mítosz engesztelő, feloldó ak-
tusa! Az öregedő Shakespeare
mesejátékai bölcs rezignációba
torkollnak. Az idő minden sebet
begyógyít, télre mindig tavasz
következik, amelyet mindig újabb tél
követ. Ezzel a keserű vigasszal zárulnak
Shakespeare darabjai.

A mítosz mesejellegét az outsider-out-
cast Autolycus alakjával leplezi le Shakes-
peare, vele jelzi a reneszánsz ember
távolságát a mítosztól, s kérdőjelezi meg a
„rezignált vigasz" igazát is. Ezt Te szép
következetességgel végigvitted az
előadáson, Hetényi Pál nagyszerűen ér-
zékeltette ezt játékával - éppen ezért volt
fölösleges nem komolyan venni, ironi-
kusra hangolni Hermione feltámadását. A
bonyolultabb ellenpontozó játék helyett a
zárókép leegyszerűsített.

Ugyanez a felemásság rontja le Gábor
Miklós Leontesét. Szicília királyának
féltékenysége realista módon sehogy sem
hitelesíthető. Trevor Nunn-nál isten
csapásaként, gonosz őrület szállja meg.
De talán még ez sem eléggé meggyőző
megoldás. Megjavulása is ugyanilyen
pszichológiai képtelenség. A mesekirály
féltékenységét és megtérését viszont nem
kell indokolni. Gábor közbülső úton
próbál járni - mesekirályt alakít, de azért
nem tud lemondani arról, hogy meg ne
próbálja belülről eljátszani az öregedő,
féltékeny férjet. (Holott a szöveg szerint
egykorúak Polixenesszel!) A realista
játékmód itt szükségszerűen ellentétbe
csap át - az igazi realizmust



egy stilizált, antinaturalista játékmód
jelentette volna, az egyes szituációk, lel-
kiállapotok tipizált gesztusokkal, fizikai
játékokkal történő ábrázolása. Ugyanez
vonatkozik természetszerűleg a többiek
játékmódjára is.

Gondolom, érted, hogy ezúttal nem
egyszerűen Téli rege-rendezésedet akarom
nagyító alá helyezni, bírálni. És nem is
pusztán a Te rendezői munkádat. A Téli
rege csak alkalom arra, hogy egy darabot
elemezve bizonyítsam: a magyar
színházművészet megújításához csak ak-
kor lehet eljutni, ha sikerül kitörni a ve-
rista játékstílus ketrecéből. Ez nem jelenti
azt, hogy a „fiatal színház" rendezőinek,
Neked, Babarczynak, Ashernak, Székely
Gábornak, Valló Péternek meg kellene
tagadnia az eddigi eredményeket. De hogy
egy nagy rendező példáján jelezzem mai
tudásotok határait, mintha csak a realista
Strehlert, a hét-köznapi kis igazságok, az
egyszerű emberek éles szemű
megfigyelőjét akarnátok követni, s nem
érdekelne benneteket az a Strehler, aki
kijárta a brechti iskolát, aki Artaud
kegyetlen színházát is magába olvasztotta,
és mindazt, amit a világ-színház az elmúlt
háromnegyed században kitalált. Ti a
magyar iskolán nevelkedtetek, valóban a
legjobb hazai hagyományok örökösei
vagytok, magatokévá tettétek mindazt,
amit Nádasdytól, Gellérttől, Martontól,
Várkonyitól, Ádám Ottótól tanulni
lehetett. Csakhogy, amint annak idején ők
is a magyar szín-házművészet újítói
voltak, ma ugyan-ezt, a magyar színházi
nyelv megújítását várjuk tőletek.

Meggyőződésem, hogy nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni a magyar amatőr-
mozgalom legjobbjainak (Paál István,
Fodor Tamás, Keleti István és mások)
avantgarde kísérleteit, akik a maguk szűk
lehetőségei közt megpróbálták hazai
talajba átültetni azt, amit Nancy, Wroclaw,
Zágráb, Párma fesztiváljain tapasztaltak.
Például a Royal Shakespeare Company
Pericles-előadásában találkoztam először
azzal a színpadi jel-rendszerrel, amely a
színészek testével alakítja ki, helyettesíti a
díszleteket, s jelzi a színhelyváltozást is. A
színészek összefonódott testéből így
formálódott ki többek között Pericles
gályája, amellyel átkel a tengeren.
Ugyanezt a jelzésrendszert alkalmazta
Keleti a Műegyetem Szkéné színpadán, az
Aucasin és Nicolette színpadra állításában;
fiatal testek szüntelen változó mozgásával
alakult ki a színhely: a vár, az erdő, az út
és

így tovább. A Téli rege előadását is el
tudtam volna képzelni ebben a jelrend-
szerben.

Nem én fedeztem fel, elcsépelt igazság
már, hogy a magyar színházművészet
kerékkötője kifejezőeszközeinek beszű-
kültsége! Mára magyar dráma is előbbre
jutott, mint a Ti színházi nyelvtudásotok.
A színházainkban uralkodó pszicho-
logizáló, naturalista, verista játékmód nem
alkalmas Örkény, Páskándi, Csurka
groteszkjeinek, Pilinszky, Weöres különös
színpadi játékainak a megszólaltatására.
De Brechttől Mrožekig bezárul előttetek a
modern dráma is.

Tudom, túl élesen, türelmetlenül fogal-
mazok. Hisz történt egy és más Kaposvá-
rott is. Elég, ha Asher valóban brechti
szándékú Kaukázusi krétakörét idézem.
Meg azután az eredményekhez idő is kell
- meg nem várhatok csodákat. És így to-
vább. Ez mind igaz - de az is igaz, meg-
győződésem, hogy elvi esztétikai kérdé-
sekről, szemléleti, nézetbeli különbsé-
gekről van szó, és ezekről vitatkozni kell.

Nem árt meghúzni a vészcsengőt - azért
sem, mert ugyanilyen bírálatot írhattam
volna valamennyiőtök utóbbi
rendezéseiről. Sőt arra is érdemes oda-
figyelni, hogy a Huszonötödik Színház,
Ruszt, Paál István, minden esetleges bot-
ladozásuk ellenére, előbbre vannak egy új
színházi nyelv kialakításában, mint ti.

Megszerveződött Kaposvárott a mű-
hely. De mi történik ebben a műhelyben?
Lehet, hogy itt is csak gyártják az
előadásokat, méghozzá többnyire csak
félkész termékeket?! Tudom, baj van a
feltételekkel. Én úgy érzem, igazán meg-
írtam, megtettem ez ügyben a magamét.
De ez csak az igazság egyik fele. Mert
ugyanilyen feltételek között meg lehetett
rendezni Goldoni Kávéházát, az Egy ló-
csiszár virágvasárnapját, a Három nővért, a
Yermát. Rusztnak a Don Carlost és a
Boldogtalan holdat, meg Paál Istvánnak
legutóbb a Caligulát.

Hidd el, szívesebben írtam volna csak
szépet és jót, de hát tisztemmel jár, hogy a
rosszat, a kellemetlent is elmondjam. Úgy
hiszem, barátot nem is becsülhetek meg
jobban, mint az őszinte szóval. Eb-ben
természetesen a tehetségetek iránti
feltétlen bizalom is benne rejlik. Hisz
különben értelmetlen lenne minden bírálat
és vita.

Baráti üdvözlettel

Mihályi Gábor

FODOR GÉZA

A Téli rege Kecskeméten

Zsámbéki Gábor, amikor Mészöly Dezső
fordítását választotta Téli rege-rendezése
szövegéül, nézetem szerint alaposan
megnehezítette a dolgát. Nem mintha
Kosztolányi következetesen és pontosan
megértette vagy legalábbis megőrizte
volna a szövegrejtjelek drámai értelmét.
Fordítása hemzseg a félreértésektől, és a
dramaturgiai fogódzók nagy részét
ugyancsak nem tartalmazza. A hibákkal
azonban nemcsak a remek részletmegol-
dások állnak szemben erényként, hanem
főleg az egész szöveg szelleme: a szépítő
temperálás és csiszolás hiánya, a
nyitottság, a plaszticitás, a stiláris sokré-
tűség, a dinamikai változatosság, a drámai
energia, a lüktető elevenség. Mind-ez - úgy
vélem - Kosztolányi fordítását színpadi
szempontból termékenyebbé teszi; megérte
volna az eredeti alapján tüzetes rendezői
szövegkritikának alávetni és kijavítgatni.

Noha Mészöly szövege eleve korlátozta
a Téli rege felfogását és színpadi ki-
teljesítését, a kecskeméti előadás igazi
problémái természetesen saját, belső prob-
lémák. Ezek szinte sohasem jelennek meg
szemléletes hibákként, de szakadatlan
hiányérzetet keltenek. A produkció
szerény, visszafogott, tartózkodó, egé-
szében alig több, mint a darab meséjének
világos kifejtése, amelyet olykor
pszichologizálás, olykor zsánerszerűség
gazdagít. Az állandó tompa hiányérzet
csak a darab legkényesebb pontjain erő-
södik fel: Leontes félbemaradtsága és a
szoborjelenet megoldatlansága láttán.
Mindezt nem nehéz észrevenni, hiszen
közvetlen hatás, pontosabban hatásta-
lanság; a kritikus feladata (a diagnózis és
az állásfoglalás) csak a tünetek meg-
állapítása után kezdődik. A megítélés
tárgya nem lehet más, mint az adott
produkció, ez azonban sohasem elszigetelt,
hanem egy rendező pályájának, egy
színház működésének, a színházi életnek a
része, tehát különféle tendenciák és
rengeteg esetlegesség eredője. Amikor a
kritikus értelmezi, vagyis gondolatilag
rendezi a látottakat, egyúttal abban a
kérdésben is állást foglal, hogy az elő-adás
minősége tendenciák megvalósulá-


