
játékszín
KOLTAI TAMÁS

Évadok után,
évadok előtt

Az évadösszefoglaló ez idő szerint csak
egyes előadásokat foglalhat össze és nem
színházi áramlatokat. Olyan nagy baj
volna ez? Végül is igazi áramlatokat ma
sehol sem találni a világszínházban. Ha
valaki, mondjuk, a szovjet színház egy
évadára kíváncsi, Ljubimovot és Efroszt
fog nézni Moszkvában, Tovsztonogovot
Leningrádban, Miltinist Panevezysben. A
francia színház évada a Planchon-,
Chéreau-, Maréchal- vagy Mnouchkine-
bemutatókat jegyzi föl. A németeknél
Besson, Wekwerth, Heinz, Karge-
Langhoff rendezéseit az egyik oldalon,
Steinéit és Zadekéit a másikon.
Ugyanakkor ma-gát a színházat sehol sem
ezek a nevek jellemzik kizárólag. Moszkva
két tucat szín-házából Ljubimové és
Efroszé még csak nem is kettő, csupán
másfél; Párizst el-árasztják a kommerciális
igényű (vagy igénytelenségű)
magánszínházak szórakoztató produkciói;
a németeknél mind-két oldalon sok a
szürke rutinelőadás --mint mindenütt.

Az ellentmondás abból származik, hogy
a színház elit/él tekintjük-e jellemzőbbnek
vagy a színház átlagát. A kérdés
bonyolódik, ha tekintettel vagyunk a kettő
arányára (hiszen nyilvánvaló, hogy az
átlagból van több és az elitből kevesebb),
de igazán kínzóvá akkor válik, ha mögéjük
kopírozzuk a nézőszámot is. Mert például
a nyugati bulvárszínházak szériái sokkal
több nézőt mozgósítanak, mint amennyit
az általuk képviselt színháztípus aránya
föltételezne. Erre könnyen azt lehetne
mondani, hogy mindenütt így van - ha
nem ismernénk (éppen szovjet vagy NDK
példákból) a kommerszet gyakorlatilag
kiküszöbölő színház tömegvonzását. A
paradoxon föloldása végeredményben az a
folyamat, amelyben az átlag (művészi
kvalitásait tekintve) egyre inkább elitté
válik, anélkül, hogy közben elvesztené a
közönségét. Ez már tendencia, és ebben az
értelemben csakugyan beszélhetünk
áramlatokról - pontosabban egyetlen
erőteljes áramlásról- a mai magyar
színházban.

Akár az 1977/78-as évadról szólva is.
Helyesebb azonban, ha az évadot magának
a folyamatnak a részeként tekintjük.

A folyamat kezdete meglehetős bizton-
sággal jelölhető ki a hatvanas évek végén,
sodrása pedig nyomon követhető egy új
rendezőgeneráció jelentkezésében, a
színházi műhelyek átalakulásában, az
amatőrizmus szerepének megváltozá-
sában, stilisztikai és világnézeti vitákban -
s mindezeknek a jelenségeknek a köl-
csönös egymásra hatásában. Éppen az a
legfőbb közös jellemzője ennek az idő-
szaknak, hogy az eredmények nem egy

(vagy több) színházban elszigetelten, nem
egy (vagy több) rendező magányosan
meredek fölfutásában, nem együttesek
hirtelen megjelenésében (lásd Ljubi-
movék) mutatkoztak, vagyis nem robba-
násszerűen, hanem „színházak fölötti"
mozgalomként, a legkülönbözőbb föld-
rajzi helyeket és egymástól nemzedéknyi
távolságban levő személyeket a közös
gondolkodás szálával összekapcsolva,
szívós, kitartó, lassú átalakulás során.
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Mesél a bécsi erdő kaposvári előadásában (Iklády László felvétele)



Brecht: Puntila úr és a szolgája, Matti. A címszereplők (Major Tamás és Blaskó Péter) a
szolnoki előadásban (MTI fotó)

kor amatőrként is kezdőnek számított.
Szikora ma hivatásosként az. Ez, akár-hogy
vesszük is, minőségi ugrás, s ami a
legbiztatóbb: szerencsés következményei
perspektivikusan egyenesen belát-
hatatlanok.

Nem egyszerűen arról van szó ugyanis,
hogy a hivatásos színház végül kénytelen
volt beolvasztani az amatőrök eredményeit.
Az a tény, hogy bezárkózásának föladására
kényszerült, nyitottabbá vált, kilépett a
stilisztikai egyhangúságból, csak a dolog
egyik oldala. A másik - fontosabb -
következmény, hogy ezzel egyidejűleg új
szellem áramlott a színházba, amely többé
már nem a megnyugtató, szép, harmonikus
előadásokat tekintette eszménynek, hanem a
diszharmonikus, nyugtalan s nem mindig
„esztétikus" valóság tükrözését. Ez az
utóbbi szín-házfelfogás csak kemény
világnézeti és stilisztikai harcban fogadtatta
el magát. Az elmúlt évtizedet ebben az
értelemben az ellentétes színházfelfogások
közötti polarizálódás évtizedének
tekinthetjük, melyben az „átlag" a
hagyományosan konfliktusmentes,
szórakoztató, kiszolgáló színház pólusán
gyülekezett, az „elit" pedig a társadalmi
tudat eltökélt formálójának pozíciójából
igyekezett szín-házat csinálni.

Az elmúlt évad kiemelkedő előadásai
megbízhatóan jelzik ennek a társadalomra
érzékeny színháznak a lehetőségeit, kö-
zelebbről az általuk viselt harc jelenlegi
állapotát. Az első, talán leglényegesebb
közös tulajdonságuk a kritikai analízis.
Valójában úgy tetszik, mintha sok elin-

tézetlen ügye lenne ennek az analitikus
színháznak. Sokan úgy érzik, hogy újra
meg kell faggatni már megfaggatott da-
rabokat; utána kell járni, mennyit változtak
az időben; érvényesek-e ma is, vagy
másképp látjuk őket, mint azelőtt; nem
mutatnak-e új arcot, nem maradtak-e
bennük föltáratlan rétegek, nem szólnak-e
másképp, vagy megfordítva: nem kellene-e
másképp, más eszközökkel, az időközben
árnyaltabbá vált színpadi nyelven
megszólaltatni őket.

Az Ivanov, a Mesél a bécsi erdő, a Boldog-
talanok és az Oszlopos Simeon egyaránt az
elmúlt másfél évtized színházi műsorda-
rabja volt. A mostani fölújítások tanúsága
szerint ezektől a daraboktól nem hogy
eltávolodtunk volna, hanem közelebb
kerültünk hozzájuk. Az Ivanovval Kapos-
váron például nemcsak azt bizonyította
Zsámbéki Gábor, hogy túljutottunk az
általános Csehov-játszás kritikáján (azon
már lényegében túljutottunk Zsámbéki és
Székely 1971-es Sirály-rendezéseivel, s ezt
az átalakulást Horvai István vígszín-házi
ciklusa mintegy lezárta), hanem azt is,
hogy Csehov minden erőszakoltság nélkül
közvetlenül a saját életünkre vo-
natkoztatható.

A Mesél a bécsi erdő annak idején a Víg-
színházban csak kuriózum volt; viszony-
lagos szakmai sikeréhez elégnek bizonyult
a szerző „fölfedezése", ugyancsak vi-
szonylagos közönségsikeréhez pedig az,
hogy az előadás igyekezett az akkori
Vígszínház kellemességigényéhez ido-
mulni. Jellemző tünet, hogy az 1971-es
premieren tapsot kapott a szép díszlet és a
kedélyes bécsi keringőmuzsika, s ennek
következtében elsikkadt, hogy a darab arról
az élethazugságról szól, ami a tetszetős
dekoráció és a kedélyesség fel-színe mögött
van. Hat év múltán Kaposváron az idill föl
sem merült; Asher Tamás pontosan a
felszínt szembesítette a méllyel, a
melodrámát a szinte szociografikus
pontosságú leírással, a szereplők áldozat
voltát a szereplők önsorsrontásával.
Szemléletesen szólva: a perdita-történetet
annak külső ábrázolásával. Különösen nagy
tett ebben az előadásban, hogy a két véglet
egymás tükrévé vált; az érzelmesség nem
oltotta ki a példázatosságot (és viszont),
hanem kölcsönösen megvilágította a
másikat. Legjobb pillanataiban ez a
„kellemetlen" előadás elérte célját:
viszolygást keltően és nyugtalanítóan hatott
a nézőre; arra kényszerítette, hogy a
szereplők kényelmes sajnálata helyett
önmagába forduljon és tisztázza (legalább
tudat alatt),

Ennek az átalakulásnak nincsenek lát-
ványos fordulatai, színháztörténeti mér-
tékkel mérve az eltelt idő szinte csak só-
hajtásnyi, néhány szerencsés véletlennek
köszönhetően mégis szemléletessé válik a
színház belső átstrukturálódása. Ilyen
jelképes előadás Az óriáscsecsemő 1969-ben
a Szegedi Egyetemi Színpadon az amatőr
Paál István rendezésében, 1978-ban a
pécsi Nemzeti Színházban, a fő-iskolás
Szikora János tolmácsolásában.

1969-ben Az óriáscsecsemő előadása (be-
vallottan ? vagy öntudatlanul, pusztán
attól, hogy létrejött?, ez ma már nem lé-
nyeges) maga volt a támadás. Támadás a
„hivatásosság" ellen, támadás a konfor-
mizmus ellen, támadás a jólfésültség el-
len, támadás a naturalizmus ellen. Azt a
tényt, hogy az amatőrök előbbre jártak a
hivatásos színháznál Lorca, Majakovszkij
vagy a „harcos" Brecht bemutatásában,
sajátos módon betetőzte, hogy ők vették
elő a legjobb magyar avantgarde drámát
is. Hivatásos színház akkor egy-szerűen
nem tudta volna előadni Déry színművét.
Ma a pécsi Nemzeti Színházban egészen
természetes, magától értetődő módon van
jelen a darab, és ennek nem mond ellent
az sem, hogy több más hivatásos
színházban változatlanul el-
képzelhetetlennek látszik. Annál a válto-
zásnál, hogy Paál István nem egészen egy
évtized alatt szakmán kívüliként kezelt
amatőrből egy hivatásos színház vezető
rendezője lett, kiáltóbb különbség, hogy
1969-ben egy „outsider" lázadó, 1978-ban
viszont egy végző főiskolás rendezte meg
Azóriáscsecsemőt.Paál ak-



mitől viszolyog. Saját nyárspolgári énjétől,
vagy attól a színháztól, amelyik föl-
fedezte ezt az ént,

A Boldogtalanok és az Oszlopos Simeon
szinte hasonló metamorfózison ment át
másfél évtized alatt - miközben termé-
szetesen mint dráma, mint „színházi
alapanyag" ugyanaz maradt. Füst Milán
csaknem ösztönszinten élő hősei, illetve
Sarkadi rossz ösztönöket a legmagasabb
rendű, racionális tudatosság szintjén mű-
ködtető Kis Jánosa az akkori előadásban
mint emberi anomáliák, szélsőséges,
rendhagyó esetek jelentek meg. (Nem
véletlen, hogy az Oszlopos Simeon még a
Madách Kamaraszínházba sem juthatott
el, csak a még kisebb, próbaszínpadból
átalakított stúdióba.) Ezek a darabok az-
óta megszűntek elnézően kezelt, furcsál-
kodásra alkalmas preparátumok lenni,
Székely Gábor, illetve Gábor Miklós ren-
dezésében leszálltak az „oszlopról", akár
Sarkadi hőse, és egyszeriben elkezdtek
„másról" szólni; valamiről, ami egyáltalán
nem perifériális: a személyiség eltor-
zulásáról, aminek okai egyaránt eredez-
tethetők a társadalomban és az egyénben.

Ennek a színháznak a világképe sokkal
diszharmonikusabb, mint a másfél
évtizeddel ezelőttié; ez a színház nem tesz
úgy, mintha az, amiről beszél, csupán
periférikus volna; semmit sem igyekszik
„megoldani", inkább kérdéseket hagy
bennünk. Egészében mégis igazabb, mert
egyetlen konfliktust sem kerül ki, nem
elégszik meg álmegoldásokkal, és
legfőképpen nem tagadja le a valóságot,
azaz realista. Ilyen értelemben, az ábrázoló
módszer tekintetében az illuzionista
színházzal áll szemben. De ha stíluskate-
góriaként használjuk a realizmust, akkor is
inkább a fenti előadásokra illik, mint a
jobb híján illusztratív naturalizmusnak
(vagy anekdotikus realizmusnak?) ne-

vezhető produkciókra.
Ez a megállapítás valószínűleg magya-

rázatra szorul. Itt érinteni kell a stilisztikai
változásokat is, amelyek hasonló harcban
értek meg, talán még inkább vajúdva
születtek, mint az eddig tárgyalt szemléleti
változások. Á művészetben ugyanis az
őszinteséghez, az igazság ki-mondásához
gyakran elég az elhatározás, a kifejezéshez
viszont forma kell, s a színházban a
legkevésbé sem igaz, hog

y az új tartalmak
automatikusan létrehozzák az új formát.
Ha a színházi nyelv fejlődése megreked,
és az eszközök nem esztergálódnak
folyamatosan a napi gyakorlatban, akkor
hiába a hirtelen szemléleti áttörés, az új
tartalmakat ideig-

óráig a régi formákra kell bízni, és ezzel
egyidejűleg el kell kezdeni az új formák
türelmes megmunkálását.

Amit sokáig realizmusnak neveztünk a
színházban, az (függetlenül a művészi
tehetségtől, pusztán az egyoldalú hagyo-
mányok miatt) nem volt egyéb, mint
színháziatlan, lapos, fantáziaszegény szín-
padi dialogizálás. Első bemutatója ide-jén,
a hatvanas években a Boldogtalanok vagy
az Oszlopos Simeon előadása maghaladta
ugyan (de a dolgok természeténél fogva
nem haladhatta meg túlságosan) az
átlagszínházat, amely akkorra már bele-
dermedt a mozdulatlanságba,
kiüresedetten ismételgette a
Sztanyiszlavszkij-rendszer szólamait, és a
puritanizmus jelszavát abszolutizálva
elvesztette intenzitását: kihűlt, a színészi
játék szenvedélytelenné vált, elsorvadtak
a játékot segítő teátrális effektusok, Ha a
Boldogtalanok szolnoki

előadásának zaklatott, fölfokozott szenve-
délyessége nem válik színfalhasogatóvá,
vagy ha az Oszlopos Simeon Kecskeméten
racionálisabb, „tárgyszerűbb" és mégis
színesebb előadás, mint annak idején a
Madách színházi volt, akkor ezek az
eredmények nem választhatók el a szín-
házi nyelv megújítására tett erőfeszíté-
sektől, amelyek az elmúlt évtized során
jobbára egyes műhelyekben folytak.
Könnyűszerrel bizonyítható, hogy ennek a
munkának egyaránt van intenzív (a
szakmát érintő) és extenzív (a színházi íz-
lést általánosan formáló) hatása. Az előb-
bire maguk az előadások beszédes példák.
Az utóbbira elég emlékezetbe idéz-ni,
hogy milyen értetlen elképedés fogadta
évekkel ezelőtt Horvai (és Borovszkij)
vígszínházi Három nővér-előadásán a
„szalonba" hulló faleveleket. Zsámbéki (és
Pauer) Ivanovjában már alig oko-
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zott valakinek is sokkot a hasonlóképpen
„szürnaturalista" színpadi tér és a „pad-
lót" borító vastag háncsréteg. (De azért ne
felejtsük el azt sem, hogy ezek a mozza-
natok nem simán, egyik napról a másikra
váltak színházi tudatunk részeivé, hanem
kemény ellenállás árán - mind a szakma,
mind a közönség részéről.)

Végiggondolva az évad jelentős elő-
adásainak egy másik csoportját, szembe-
ötlik, hogy míg a közelmúlt darabjait
újrajátszották a színházak, a klassziku-
sok közül kettőt először játszottak. Két
Shakespeare-művet méghozzá: a Periclest
és a Titus Andronicust. Kis jóindulattal ide
vehetjük a ritkán játszott Téli regét is
(annak ellenére, hogy másfél évtizeden
belül ez a harmadik előadása), valamint
a Puntila úr és a szolgája, Matti című
Brecht-művet (annak ellenére hogy 1959-
ben már bemutatták a Madách
Színházban), mert egyikük sem tartozik a
„slágerdarabok" közé. Ebben a négy
előadásban, amelyet (a fenti sor-rendben)
Ruszt József rendezett Kecskeméten, Sík
Ferenc Pécsett, Major Tamás a Nemzeti
Színházban és Csiszár Imre Szolnokon,
mégis úgy látszott, mintha jobbak
volnának, mint az évad során el-játszott
ismert művek ugyanettől a két szerzőtől.
Aligha a szerzőkben és aligha á
művekben van a hiba. Eltekintve attól,
hogy a ritkábban játszott műveket „csak"

értelmezni kell, míg az „elcsépelteket"
újraértelmezni (ami néha nehezebb),
érdemes azon is elgondolkozni, hogy a
vázlatosabb darabok, a „hiányosak",
„homályosak", „félkészek" - a három
Shakespeare-dráma mellett ilyen az
előbbi csoportból Csehov Ivanovja is

talán több helyet hagynak a dráma- és
világértelmezésnek.

Hadd essék hangsúly ezúttal az utób-
bira. Pontosabban nem is a világértelme-
zésre, hanem a világ színházi értelmezé-
sére. Még egyszerűbben arra a szerepre,

amelyet a világban szánunk a színház-
nak. Mert a »régi" és az „új" színház
harcát végső soron ez dönti el.

Azt mondja a „régi" színház : egy tör-
ténetet látsz.

Azt mondja az „új" színház: rólad van
szó.

Azt mondja a „régi" színház: élvezd,
amit látsz.

Azt mondja az „új" színház: ismerj
magadra !

Azt mondja a „régi" színház : így élnek
mások.

Azt mondja az „új" színház: élj más-

képp!

Nemigen érdemes deklarálni (az eddi-
giekből amúgy is kitűnhetett), hogy az
„új" színház lényegében milyen földrajzi
megoszlásban és milyen munkacso-
portokban jött létre, annál kevésbé, mert a
térkép átrendeződött - néhány korábbi
helyzetértékelést utólag igazolva -, s ez-
által a föltételek is megváltoztak. Ezzel
kapcsolatban Gábor Miklós arról be-szélt
az elmúlt évad végén, hogy akik eddig egy
nem túlságosan széles réteg
ízléskövetelményeinek és saját igényük-
nek megfelelően valamiféle szellemi
üvegházban vagy laboratóriumban te-
remtettek színházat (részben önmagára,
illetve Ruszt József kecskeméti csoport-
jára gondolva), azokat most egyszerűen
„kivetették a szabadba", és ezek után
sokkal nehezebb lesz megfelelniük a kö-
vetelményeknek.

Gábor Miklós tapasztalati logikája tá-
madhatatlannak látszik, érvei is lefegyver-
zőek. A Budapestről Kecskemétre látoga-
tó és a színház törekvéseivel rokonszen-
vező közönség csakugyan elfeledtetheti
ideig-óráig, hogy nincs tele a nézőtér (bár
nekem jobbak a tapasztalataim a
kecskeméti előadások helyi telítettségét
illetően), s egy fővárosi vendégszereplés
tomboló sikere még inkább segíti a „fe-
ledést". A „vidékiességnek" ezt a bizarr
állapotát másképp is meg lehet fogalmaz-
ni. Asher kaposvári Ördögök-rendezése
például Budapestről nézve nagy esemény
volt. Még jobban kiélezve: Budapestről
nézve volt igazán nagy kaposvári esemény.
De vajon ugyanilyen nagy esemény lett
volna Budapesten is? (Értve ezen: ha
budapesti színházban jön létre?)

A válasz sokáig kétségesnek látszha-
tott. A vígszínházi Bűn és bűnhődés azon-
ban könnyebbé tette. Ljubimov rende-
zése ugyanis ellentmond az eddigi nor-
máknak: a szűkebb és a tágabb környe-
zetnek, amelyben létrejött; a beidegző-
désnek, a hagyománynak, a Dosztojevsz-
kij-rajongóknak, a vígszínházi bérletesek
nagy részének ... Ljubimov ugyan-olyan
„új színházat csinált, mint az el-múlt
évad eddig említett előadásainak
rendezői; ugyanúgy nem a múlt, hanem a
nézőtéri jelen történelmi valóságát
elemzi; ugyanúgy támadja a kellemessé-
get, a bevett igazságokat, a bemagolt lec-
kéket, a naturalizmust, a laposságot, az
irodalmiasságot, az anekdotát, az unal-
mat, az illusztrációt, a lélekvájkálást és ki
tudja, mit még. De ezenkívül, ráadásul,
még Dosztojevszkijt is újraértelmezi, és a
nézőt is provokálja! Az előadásnak
csodálatosképpen tartós, nagy sikere

van. Mindennek ellenére? Vagy talán
mindezek miatt? Esetleg azért, mert a
néző mazochista? Vágy mégiscsak unja a
kellemesen elzsibbasztó színházat, és egy
igazán jó előadás kedvéért „fölvállalja" a
számára szokatlant?

A Bűn és bűnhődés valójában a legtisztább
bizonyítéka annak, hogy abban az
átalakulási folyamatban, amelyben az „át-
lag" váratlanul értéket termel, az így
létrejött „elit" nem feltétlenül veszti el a
közönségét. Ha bízhatunk abban, hogy
valamit elveszít, az épp a nézőprovokáló
kuriozitása lehet. Egyelőre nem zárhatjuk
ki azt a lehetőséget, hogy a vígszínházi né-
ző csakugyan valami borzongató gyönyö-
rűséggel hagyja sokkoltatni magát, föl-
háborodva tiltakozik, amiért vakító ref-
lektorokkal a szemébe világítanak, és siet
megnézni az előadást, amelyen fölháborod-
hat. Ez is eredmény. Ez a régiből kizökkentő
színház folyamatos offenzívájának egyik
csúcsa. Nincs okunk föltételezni, hogy a
folyamat ezzel lezárult. De meg-jelent egy
előadás, amelyik már nem támad, nem
kompenzál, nem valami ellen, hanem
önmagáért létezik, és a saját hangján szólal
meg. Ez az előadás éppen Az
óriáscsecsemő. Szikorát látnivalóan sem-
milyen értelemben sem nyűgözi az „ánti-
színház", nem érzi úgy, hogy elszámolni-
valója van vele, hogy maga alá kell gyűr-
nie, vagy legalább valamilyen módon le
kell reagálnia azt, hogy túllépett rajta. Szi-
kora-maga is „óriáscsecsemőként" -egy-
szerűen megszületett, megszólalt és bir-
tokba vette a világot. Ez volt az évad leg-
fölszabadultabb és legfölszabadítóbb elő-
adása. S majdnem a legfelnőttebb.

Mert a legfelnőttebb mégiscsak a Stúdió
„K" Woyzeckje volt, Fodor Tamás
rendezésében. Ez az amatőr csoport el-
jutott addig (legalábbis ebben a produk-
cióban), hogy együtt analizálja a „já-
tékvalóságot" és az „életvalóságot":
nézőtér és játéktér összezárásával, egy-
másba olvasztásával. De a formai talál-
mány, ami természetesen nem Fodoréké,
valami korábban nem tapasztalt intenzi-
tást hozott létre. A színészi játék minden
eddiginél intenzívebb (és játék voltában
ugyancsak minden eddiginél tettenérhe-
tetlenebb) minősége kihívta a nézői jelenlét
hasonló intenzitását. Á kívülállás és a
résztvevővé válás kényszere és egyszer-
smind eldöntetlensége (más szóval a dia-
lektikája) visszahozott valamit abból,
amiről úgy tudjuk, hogy visszahozhatat-
lan: a színházi rítust.

Az évtizedes kör bezárult. A leckét új-ra
az amatőrök adták föl.


