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Andronicus világa

Beszélgetés Sík Ferenccel

 Kezdjük a legfantáziátlanabb alapkér-

déssel: miért rendezte meg a Titus Andro-
nicust? Ezt a hagyományosan előadhatat-
lannak bélyegzett, némelyek szerint nem is
Shakespeare-től való, de hozzá - úgymond -
mindenképp méltatlan, dramaturgiai gyengék-
ben bővelkedő rémdrámát, amelyet magyar
szín-padon eddig még nem játszottak. Lehet,
hogy éppen ezért választotta - hiszen
„ősbemutatót" tartani mindig figyelemreméltó?
Netán Brook példája ösztönözte, aki az
Angliában is mellőzött darabot több mint húsz
évvel ez-előtt világsikerre vitte?

- Annak idején, a főiskolán egy éven át
foglalkoztunk Shakespeare-rel. Csak-úgy,
mint az irodalomtörténészek, esztéták,
kritikusok, mi is szelektáltunk az
életműben: ez a jobb darabok, ez a ke-
vésbé jobbak, emez a rosszak közül való,
amazt pedig, lehet, hogy nem is ő írta. De
gyakorló rendezőként felismertem, hogy
ezek nem az én szempontjaim. A filológiai
ítélet felőlem lehet igaz vagy nem igaz,
színházi nézőpontból a Titus Andronicus
izgalmas és aktuális, rejtélyekkel,
titkokkal és áthangzásokkal teli, nagy-
szerű mű. Minden borzalma, túlzása va-
lamilyen mondandó érdekében szervező-
dik. Számomra tehát az a kérdés, hogy hol
van elrejtve benne a remekmű, mi az, amit
nem értettünk eddig ebben a drámában.
Egyébként az izgatott legkevésbé, hogy
nálunk még nem játszották. Shakespeare-t
olvasva - mert időnként, annyi selejtes írás
után az ember előveszi a klasszikusokat,
ha másért nem, hogy segítsen tartani a
saját esztétikai mércéjét - egyszer csak
szólni kezdett hozzám a Titus Andronicus. A
huszadik század második felében élő
ember megfélemlítettsége, terrornak való
kiszolgáltatottsága döbbenetesen sugárzik
a darabból. Vala-mint a tettek
láncreakciójának kérlelhetetlensége, az,
hogy elég egyetlen mozdulat, és többé
megállíthatatlanok az események.

 Tehát a terror természetrajza érdekelte?
- Igen. A kibogozhatatlannak látszó, de

nézetem szerint a szó szoros értelmében
borzasztóan logikus és világos érdekekre
visszavezethető mechanizmus. Ma már
nincs sok különbség a „ma-

szek" és az intézményesített terror között;
az eszközök alig különböznek. Az
áldemokrácia egy bizonyos ponton ren-
detlenséget szül, ezt nevezem magán-
terrornak, a szükségszerű rendcsinálás
viszont észrevétlenül természetessé teszi,
elfogadtatja az állami szintű erőszakot. Az
egyén számára végül is mindegy, hogy
nappal kell félnie a nyílt utcán, mert
valakik, valamilyen okból rálőhetnek,
vagy este, az otthonában várja, mi-kor
hurcolják el egy nem kevésbé ismeretlen
ügyből kifolyólag.

- Ez az a helyzetállapot, amelyben az ember
már nem lát különbséget a kiválasztottság és a
véletlen „belekerülés" között ...

- Így van. Holott a dolgok persze
mégsem véletlenül esnek meg. Mint
ahogy a Titus Andronicusban sem, jóllehet
a szereplők nem ismerik fel az össze-
függéseket.
 A gótokon győztes Andronicus a két

császárfi már-már öldöklésbe fajuló trónviszá-
lyára érkezik haza, Rómába. A szenátus pedig
az ő kezébe akarja adni a koronát. Ami ezután,
az első képben történik, az kétféleképp
értelmezhető. Először: Andronicus fel-méri,
hogyha lemond a felkínált hatalomról az egyik
trónörökös javára, elejét veszi egy eset-leges
polgárháborúnak, a saját „szürke eminenciás"

befolyását viszont amúgy is fenn-tarthatja
katonai érdemei, a hadseregben élvezett
tekintélye révén. Másodszor: Andronicus
egyszerűen meg fáradt, és nem kér a politikából.
Ez a felfogás természetszerűen szimplább, a
szöveg alapján azonban mindkét verzió
eljátszható. A kétségtelen tény mindössze annyi,
hogy Andronicus átruházza hatalmát a fiatal
Saturninusra. Ez a gesztus mintegy előlegezi
Shakespeare életművében Lear döntését.
 Szerintem drámai értelemben nem

lényeges, miért cselekszik így Andronicus.
A tévedése fontos. Hogy úgy gondolja, egy
adott érdemmennyiségre való
hivatkozással megengedheti magának a
visszavonulást. Mert azt hiszi, hogy a ha-
talom tényleges gyakorlása nélkül is ura
maradhat a helyzetnek, sőt a folyamat-
nak. Ez irtózatos tévedés, hiszen felesle-
gessé teszi magát. A de jure lemondás de
facto lemondást is jelent. A darabban el-
hangzik, hogy döntsön szabad választás,
és ki-ki érdeme szerint pályázzon a
hatalomra. Létezik tehát a demokrácia
iránti igény, és néhány, a helyzet reális
felmérésére képtelen vezető. Drámai ér-
telemben az az érdekes, hogy ebben a szi-
tuációban milyen elvek és szándékok
próbálnak érvényre jutni, törvényeket
teremteni. És kiderül, hogy az egymással
szemben álló érdekek képviselői

leleplezik és elfogadhatatlannak ítélik
egymás manipulatív törekvéseit, a saját-
jaikat azonban észre sem veszik. Szem-
ellenzős a helyzetelemzésük. Minden igaz,
ami saját elképzeléseiket alátámaszt-ja -
vallás, szokásjog, törvények -, és minden
más „koordináta" barbárság, ostobaság,
bűnös akarat. Andronicus az államvallás
nevében feláldozza a gót Tamora
legidősebb fiát. A királynő viszont azt
kérdezi: milyen alapon? Hiszen az ő fiai
ugyanazt tették, amit az Andronicusok:
harcoltak a hazájukért. Tamora te-hát
jogosnak érzi a vérbosszút a saját erkölcsi
törvényei szerint. Titus szemé-ben ez már
bűn. Es így tovább.
 Vagyis Andronicus világában már nem

lehet feltenni a kérdést: kinek van igaza? Nincs
objektív igazság, nincsenek áldozatok és
bűnösök - helyzetek vannak.

- Pontosan.
 Andronicus szemégében bűnös, vagy

mondjuk úgy: vétkes embert érnek a további
csapások. Lehet-e még belőle szánandó hős?
 Andronicus nem háríthatja el az első

hiba következményeit. „Állok, mint férfi
magányos szirtfokon, s nézem, hogy
nyelnek el az árnyak szennyes hullámai" -
mondja az egyik monológban. Fiai halála,
lánya meggyalázása és megcsonkítása,
önnön kezének elvesztése után jut csak el
odáig, hogy felmérje, mi a teendő. Bosszút
állni a sérelmekért - vagyis elindítani az
erőszak újabb hullámát. Ha kell, egy
szinttel magasabbra is emelve: a személyes
elégtételhez Róma, a szülő-föld, az állam
ellen felhasználja még az esküdt
ellenséget, a gótokat is. Azokat, akikkel ő
maga egy életen át hadakozott. A gót
királynő pedig a római császárral
kénytelen szövetkezni a saját népe ellen.
 Közbevetőleg: itt ismét a helyzet hatalma

érvényesül, Andronicus számára nem marad
más hátra, mint úrrá lenni egy szűk, valójában
partikuláris szituáción. Mindenáron .. .
 Igen. Jóllehet Andronicus ekkor már

tudja, hogy az embert a tettei minő-sítik. S
itt térek vissza az előző kérdésre, arra,
hogy milyen érzelmekkel viseltetünk
Andronicus iránt. Cselekedeteinek
visszavonhatatlanul undorítóvá, megve-
tendővé, gyűlöletessé kellene tenniük őt,
mindazonáltal mindvégig rokonszenves
marad. Talán azért, mert látjuk, hogy ez az
ember tudja, mi lesz a játszma vége.
Bosszút állni és mindenért megbűnhődni -
ezt vállalja. Vagyis a tudatos önmeg-
semmisítést. S azért a következetes bá-
torságért mindenesetre becsülnünk kell,
hogy „fair" módon játszik a sorssal. Ki-
szolgáltatja magát.



Ennek ellenére, nem tudom, hogy a ro-
konszenves kifejezés megfelelő-e ebben az
esetben. Próbáltam figyelni magamat is az
előadáson, hogyan látom Andronicust? Tudom-
e még tragikus hősnek tekinteni? Bukásában

.felmagasztosulónak? És rájöttem, mindössze
arról van szó, hogy megértem. Ezért pedig
voltaképp szomorúnak kell len-nem. Mert
magamat értem meg.
Azt hiszem, igaza van. A néző be-

helyettesíti Andronicust önmagával. Nem
megítéli és elítéli, hanem az ő ki-
szolgáltatottságát azonosítja a magáéval.
Belátja, hogy Andronicusnak mind-azt
végre kell hajtania a világon, amit a világ
rajta végrehajtott. A közönség
szenvtelenül, katarzis nélkül felméri ezt a
bizonyos értelemben kafkainak is ne-
vezhető drámai valóságot.

 Amikor annak idején Kafka felolvasta
barátainak A per első fejezetét, jót nevettek
rajta .. .
De ma már nem nevetünk. Közel ke-

rültünk a kafkai élményhez. S talán ez a
magyarázata annak is, hogy a Titus
Andronicus világképét, amelyben nincs
megsejtett törvény, megtalált fogódzó, már
nem szemléljük teljesen értetlenül.

- Ön tehát megfejtette a darabot, kibontotta
a cselekedetek, a szereplők logikáját. Végső
soron azt, hogy ki mit miért tesz. Ha pedig ez
így van, akkor az előadásban teret kell engedni
a pszichologizálásnak, hiszen Andronicus
indítékait ebben a koncepcióban más-ként nem
érthetjük meg igazán. A megvalósult
előadásban azonban a színészi munka
láthatóan nem vállalkozik a lélektani áb-
rázolásra; egyesek helyenként mintha kifeje-
zetten a rendezői utasítás ellenére csúsznának
bele ebbe a játékmódba. Úgy tűnik hát, hogy a
próbák, a munkafolyamat miatt nélkülöz-
hetetlen drámaelemzés eredményét Ön fele-
másan vitte át a produkcióba. Nem tudta
eldönteni, hogy a meg fejtett darabot kell-e a
nézővel közölnie, vagy pusztán a motiválatlan
gyilkosságsorozatot mint valami ténydrámát ?

- Nem akarom a színészeimet megvé-
deni, nem az én dolgom, hogy minősít-sem
őket. Amit elmondhatok: az előadásnak
nem volt célja a pszichologizálás. Egy
világképet akartam felvázolni. Ebben
nagyon hálátlan feladat jut a színésznek,
mert drámailag kiemelt pillanatokat kell
eljátszania, mozaikszerűen, s úgy, hogy
végül nem áll össze az egyes kockákból
egységes alak. A szituációkban
megnyilvánuló magatartások reflexek; a
folyamat egésze nem jelenik meg. A né-
zőnek így kétségkívül szüksége van a saját
megfejtő, kapcsolatkereső logikájára

letesen tehetetlen, de szüntelenül cse-
lekszik. A Bohóc tökéletesen passzív,
jelentéktelen, ,ártalmatlan. Egy ember, aki
annyira nem számít, hogy még a halálos
ítéletéről is megfeledkeznek. (Shakes-
peare-nél felkötik, nálunk egyszerűen
ottfelejtik.) Sorsa, magatartása vállalható,
de akkor Bohóccá kell lennünk. Eleve le
kell mondanunk a világ megfejtéséről. A
tragikus az, hogy Andronicus, aki szolgál
magának egyfajta megfejtéssel, végül
semmivel sem bizonyul posszibilisebbnek
a Bohócnál.

- Az ártatlanság tehetetlen. Ezt akarta
kifejezni a Bohóc szerepének erős hangsú-
lyozásával?

- Igen. A megvalósítás lehetősége nél-
kül hirdetni valamit - akár egy magatartást
- értelmetlen.
- Az Ön rendezése többször is „befejezi"

a produkciót. Először, amikor az Örömóda
kemény harsogása betölti a színpadot, és a
különböző pártok hívei ismét egymásnak, es-
nek, mint a nyitóképben. Másodszor, amikor a
Bohóc eregetni kezdi kalitkájából a galam-
bokat. Harmadszor, amikor Lucius szavaival -
„S intézzük úgy az államügyeket, Hogy ily
dolgok többé ne essenek" - valóban véget ér az
előadás.

- Ezt a látszólagos, ismételt befejezést
jól látta meg, de nem véletlenül történik
így. A dráma egy olyan folyamat
állomásait mutatja be, amelynek tulaj-
donképp soha sincs vége. Bárki próbálja

Sír Kati (Lavinia), Győry Emil (Titus), Györgyfalvay Péter (Saturninus) és Pogány György (Martius) a
pécsi Titus Andronicusban

ahhoz, hogy a mi értelmezésünket ő maga
is kialakítsa, felfedezze az előadás során.
De úgy vélem, Shakespeare is ezt kívánta
közönségétől, a darabot ennek
megfelelően írta. Dialektikus ellentmon-
dásaiban tárja fel a világot; a szituációkat,
a jeleneteket e cél érdekében szervezi. Ha
az együttes jól olvassa a drámát, a
kínálkozó értelmezés segít a játék létre-
hozásában; a nézőnek pedig már ebből a
játékból kell kiolvasnia a maga értel-
mezését, amely remélhetően megegyezik
a miénkkel. S hiszem, hogy ennek eléré-
séhez nem feltétlenül szükséges pszicho-
logizálni. Kicsit egyszerűsített fogalma-
zással: ha a világban érvényre jutó moz-
gások természetét kutatjuk, fontosabb
lehet az akciók egymásra következésé-
nek, mint az elkövetők lélektanának lo-
gikája.

- Ebben az akciókra szabdalt világban Ön
fontos szerepet szán a Bohócnak. Aki fehér-re
meszelt, buta arccal, tétován eregeti ga-
lambjait a mészárlások kellős közepén. Le-
hetséges, hogy miközben a néző Andronicusszal
azonosul vagy legalábbis képes az ő helyzeté-
nek megértésére, a rendező a Bohócot „vál-
lalja" ?

Nem, nem akartam semmiféle „A
Bohóc mint a Művész megfelelője" című
allegóriát teremteni. A Bohóc az én
elképzelésem szerint Andronicus recip-
rokja. A teljes kiszolgáltatottságnak egy
másik megtestesülése. Andronicus töké-



lezárni, nem sikerülhet. Mit mond még
Lucius is, a nagy rendcsináló, az utolsó
jelenetben? Tisztességes temetést rendel
apjának, húgának és a császárnak, de
Tamora tetemét már a vadak prédájául
vetteti, Aaront pedig élve a földbe ásatja.
Engesztelődésről tehát nincs szó. Ezért
ordítja Lucius a mi előadásunkban
recsegve a darab záró sorait. Mindettől
eltekintve, nem zárhatom ki annak a le-
hetőségét, hogy a rövid próbaidő alatt
bizonyos részleteket nem dolgoztam ki
eléggé; az esetleges ügyetlenségeket pe-
dig a világért sem szeretném megideolo-
gizálni.
 Mennyi ideig próbálták az előadást?
- A nálunk szabályosnak számító hat hét

tulajdonképp megvolt, csakhogy a
címszereplő közbejött betegsége miatt
nem használhattuk ki megfelelően. Három
hetet tekinthetünk teljes értékűnek.
 Ez riasztóan hangzik . .
- Amíg rendező voltam, addig tudtam

harcolni a próbaidő meghosszabbításáért,
egy produkció elkészítésének optimális
feltételeiért. Amióta főrendező vagyok,
nem érzek erre etikai alapot, mert egy
színház évi üzemmenetéért kell
felelősséget vállalnom. Ha a magam ren-
dezéséhez különleges körülményeket te-
remtek, a kollégáimat károsítom meg.

- De ha ezúttal különlegesen rosszul ala-
kultak a körülmények, miért nem halasztotta
el a bemutatót? Esetleg a jövő évadra?
 Színházunknak - ebben a mostanság

meglehetősen mobilis színházi életben -
komponáltnak ható, „magabiztos"

sze-
zonvéggel kellett kirukkolnia. Taná-
csosnak tűnt például józanul mérlegelhető
műsortervvel állni feletteseink elé, és
ahhoz is viszonylagos stabilitást volt

kívánatos mutatnunk, hogy jól tudjunk
szerződtetni a jövő évadra, illetve meg-
őrizzük a meglevő társulatot.

- A felkészülési idő hiánya tehát, mint

mondja, „átengedhetett
"

az előadásba még ki-
alakulatlan megoldásokat. Ehhez képest
rendkívül alaposan megmunkáltnak tűntek, az
előadás úgynevezett borzalom-effektusai, ame-
lyek ugyan a darabból egyenesen következnek, de
éppen a legendás Brook-rendezésről jegyezték
fel, hogy abban majd mindent sikerült vér nél-
kül, stilizáltam megoldani. Ön arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy ami kart, fejet a
darab szövege szerint levágnak, látni lehessen,
ami vérnek ott folynia kell, az folyjon. Ezt
pedig nem lehetett félig-meddig csinálni. Fel-
tehetően mégis gondolt arra, hogy ez a fajta
naturalizmus egy ponton túl ellenhatást vált ki
a nézőből...

 A nevetésre céloz?
 Arra is, meg az ösztönös viszolygásra,

arra a védelmi reakcióra, amely azt mondatja
a nézővel, hogy „Ugyan kérem, ez az egész egy
rossz vicc!" Egyébként mindegy, milyen mó-
don nyilvánul meg az elutasítás, a lényeg az,
hogy a közönség épp a látvány sokkoló szokat-
lanságától húzódik vissza bástyái mögé.
 Nos, meg kell mondanom, minderre

számítottam. A néző nevetéssel old, neve-
téssel védekezik a sokk ellen. Es ezzel el
is határolja magát; a sokktól is, a ki-váltó
okoktól is. Éppen ezt akartam. Határozott
distanciát teremteni a néző és a színpad
között. S ebbe nekem az is „belefér", ha a
néző egyenesen elutasítja az előadást.
 A szándékot, az elméletet értem, de úgy

tapasztaltam, hogy a gyakorlatban kiütköznek
bizonyos ellentmondások. Ön létrehoz a szín-
padon egyfajtajta hipernaturalizmust, a kellékek,
illetve az általuk kiváltott hatás szintjén,

ugyanakkor a színészvezetésben mégiscsak
belekényszerül (vagy belemegy?) a stilizáció-
ba. Gondolok például arra a jelenetre, amely-
ben Andronicus elé vezetik a megcsonkított
Laviniát. A két szereplő a színpad két ol-
daláról közeledik egymás felé, de az apa nem
veszi észre, mi történt a lányával. A viszont-
látás örömével öleli magához, majd igencsak
kimódolt, mondhatni hatásvadász lassúsággal,
mintegy rosszat sejtve, végigtapogatja Lavinia
karjait, s egyszer csak meglátja a csonkolt
kezeket. Ekkor magánkívül megragadja, ráz-
za, égnek emeli; a továbbiakban egyébként ezt
még mások is gyakorta megteszik. Nyil-
vánvaló, hogy a beállítás teljes képtelenség:

ennek a vértől lucskos ruhájú Laviniának az
állapotát nem lehet nem észrevenni két méter-
ről. A friss sebet sem lehet szorongatni, ci-
bálni. A színpad igazsága, a drámai helyzet
persze megengedi ezeket az indulatokat, s ezt a
felsrófolt megoldást, de miután a néző
fantáziáját földhöz köti a látvány natura-
lizmusa, észjárása már ragaszkodik a követ-
kezetes valószerűséghez.

- A színpadon a legtúlzóbb, szuperhiper
naturalizmus is stilizált. A színpadon
sohasem a valóság pontos mása jelenik
meg, és szerintem a mai néző ezt már tudja,
érzi. A naturalizmus is egyfajta sűrítés,
szublimálás, végső soron a stilizálás egyik
lehetősége. Egy a színpadi eszközök közül.
Hadd említsem példaként Brook Learjét,
amelyben a szecessziótól az
expresszionizmusig, a naturalista
megjelenítéstől a pantomimes jelzésig
mindenféle elem együtt élt. De ugyanezt
elmondhatjuk a Szentivánéji álomról is,
hiszen abban az operettfogások tömkelegét
láthattuk megjelenni egy ritka mód puritán,
„tiszta" színpadi térben. Az már a rendező
művészete, hogy az egész mégsem hatott
eklektikusnak. Bár én még az eklektikát
sem tartom bűnnek, az is egy lehetséges lát-
ványszerkesztési mód. Meggyőződésem,
hogy ami drámailag fontos egy előadásban,
ami szuggesztíven tálalandó, azt a hatás
érdekében legcélravezetőbb esz-közökkel
kell kifejezni. Ha nekem Andronicus és
Lavinia találkozásakor szükségem van egy
olyan pillanatra, amelynek a
megteremtéséhez már nem elegendő az
előadásban addig használt naturalizmus,
akkor egyszerűen másféle színi
módszerekhez folyamodom. Félreértés ne
essék, most nem a magam konkrét
megoldását védem, még azt sem állítom,
hogy jól sikerült - a színpadi elvről be-
szélek. Mert az nem lehet szabály, hogy-ha
az előadás elkezdődik egy bizonyos
stílusban, akkor ugyanabban kell folyta-

Jelenet a Shakespeare-dráma pécsi előadásából (középen: Győry Emil )
(Iklády László felvételei)



tódnia, majd véget érnie. Minden jelenet-
nek joga van a számára legmegfelelőbb
„kiközvetítési" formában érvényesülni.

- A Titus Andronicus jó néhány jelene-
tében nem kis gondot okozhatott a technikai
kivitelezés. Andronicus kezét, például a nyílt
színen levágják. A színész kidobja a művég-
tagot, ugyanakkor ruhájába rejti a sajátját.
Borotvaélen táncoló pillanat ez: ha ügyetlenül
sül el a dolog, azon nevet a néző, ha pedig tö-
kéletesen sikerül, akkor talán épp a „hogyan
csinálta?" bűvészmutatványhoz illő kérdése
köti le a figyelmet. Egyszóval hatás minden-
képp lesz, csak aligha drámai.

- Persze, amikor a kéz leesik, legalább-
is mosolyt fakaszt. Ki ne tudná, hogy nem
Győry Emil keze hever ott? Csak-hogy a
levágott kéz - amely gumiból készült -
később, amikor felemelik és meg-
nyomják, vérezni kezd. Itt ismét a bioló-
giai igazság érvényesül, ugyanis a való-
ban levágott végtag pontosan így visel-
kedik. És a nézők reakciója ebben az
esetben már éppúgy kiszámíthatatlan,
mint a valóságban: az idegrendszer függ-
vénye. De a hisztérikus nevetésre és az
elborzadásra egyaránt számítok. Tudom,
hogy a közönség nem homogén. Mi a
színházban megpróbáljuk azzá tenni, il-
letve abban az illúzióban ringatózunk,
hogy ez sikerülhet. Én nem hiszek ebben.
A nézők egyénien reagálnak az egyes
mozzanatokra, effektusokra, vagyis a
részletekre. Az elérendő cél csak az lehet,
hogy a végső konklúzió levonásában
egységesek legyenek.

- Miért érezte úgy, hogy olyasmit is meg kell
mutatnia a nézőnek, ami Shakespeare
instrukciói szerint a színfalak mögött történik ?
Nem volna elég annyi atrocitás, amennyit a
szöveg alapján amúgy is kénytelenek vagyunk
végignézni? Lavinia megerőszakolására
gondolok; a darabban erről csak említést
tesznek.

- Még mindig a hatáskérdésnél tartunk.
Gondolja meg, milyen a hatása annak a
jelenetnek, amelyben behozzák a
megcsonkított Laviniát, véresen, fájda-
lomtól eltorzultan, s mintegy mellékesen
megjegyzik, hogy meg is erőszakolták.
Borzalmas-e, felháborító-e? Bizonyára.
De nem sokkalta felháborítóbb, eleven-be
vágóbb, ha előbb látom egy ép és
egészséges lány megbecstelenítését, te-
hát nemcsak a fizikai, hanem a lelki ter-
rort is, s csak ezután a majdhogynem
megsemmisített embert? Ha ez nem eb-
ben a sorrendben történne a színpadon,
elsikkadna az emberi méltóság meggya-
lázásának motívuma. Mert a látvány ere-
jével a szó nem vetekedhet.

- A z erőszaktétel aktusát természetesen
jelzésszerűen, mintegy pantomimesen jelenítik
meg. Lehetséges, hogy ez a lemondás az
élethűségről csak a kényszerűségből fakad, és
Ön itt legalábbis filmes meztelenséget
tekintene szükségesnek?
 Nem. A színpadon feltehetően egé-

szen más hatást keltene a filmes módszer.
A színházi néző tudata, mint már koráb-
ban utaltam rá, másként működik, mint a
moziközönségé. A színházban tudjuk,
hogy nem a valóságot látjuk, a vetítő-
vászon előtt pedig megfeledkezünk erről.
Nem véletlen, hogy a filmmel szemben
támasztott tömegigény mindmáig a rea-
lizmus.
 A Titus Andronicus rendezésével te-

hát Ön voltaképp egy hatás-kísérletsorozatot
végzett el; jórészt olyan megoldásokkal élt,
amelyeknek fogadtatásáról csak feltételezései
lehettek ...

- Valóban. De ezt tartom ma a legfon-
tosabb, legégetőbb színházesztétikai gon-
dunknak. A hatáslehetőségek megisme-
rését. Mert drámát elemezni úgy-ahogy
tudunk már, s aki nem tud, az sem tagadja,
hogy nélkülözhetetlen a gyakorlati
munkához. A hatáselemzés terén azonban
gyermekcipőben járunk. Ahogy mondta,
csak feltételezéseink vannak, illetve
sablonjaink, amelyeknek már év-tizedek
ó t a ismerjük a használati esélyeit.
Nekünk, színházi embereknek többet
kellene foglalkoznunk alkalmazott
pszichológiával, csoportterápiás
módszerekkel, és megbízásokat kellene
adnunk szakembereknek, előadásaink
tudományos hatásvizsgálatára.

 A z t hiszem, a rendezők általában maguk
is figyelik közönségüket, még ha nem tu-
dományos felkészültséggel is ...

- Hogyne. Én is gyakran beülök a né-
zőtérre. Ezek a tapasztalatok sokat se-
gítenek. Arról, hogy a közönség még a
legjobb előadásokon sem homogenizá-
lódik, személyesen is meggyőződhetek. S
amikor azt állítom, hogy egy előadás
egységét nem az egyöntetű stílussal, ha-
nem a hatásmechanizmus pontos meg-
szerkesztésével kell elérni, akkor szintén
magánvizsgálataimra hivatkozom. De
teljes bizonyossággal, egzakt módon a
magam erejéből csak a legkézenfekvőbb
felismerésekig juthatok el. A pécsi Nagy
Lajos Gimnázium tanulóit például szüleik
nem engedték el a Titus Andronicushoz.
Kérték, hogy a bérletben cseréljük fel
Shakespeare-t Molnár Ferenccel. El-
játszottuk hát a középiskolásoknak a J á ték
a kastélybant.

CSÍK ISTVÁN

Nevesincs művészet

Beszélgetés Rajkai Györggyel

-- Sokat beszélünk, vitatkozunk az utóbbi
időben a színházi tervezésről, tetszetős
elméletek születnek, de azt még nem
sikerült elérni, hogy pontosan definiáljuk:
mi az, amit a tervezők csinálnak .. .
Valamikor, a múlt század második felé-
ben a gyakorlattal együtt alakult ki a
színpadkép fogalma, de mire általánosan
használni kezdték, már el is avult - bo-
csátja előre Rajkai György, s szavaiban
nem kevés irónia lappang. - Olyan do-
logról beszélünk tehát, aminek egyelőre
neve sincs. Újabban divatba jött ugyan az
a megfogalmazás, hogy látványtervezés,
de kérdem én: hogyan lehetne egy
emberekkel benépesített, mozgásában élő,
dinamikus színpadi tér látványát a tervező
készítette statikus elemekkel
meghatározni? Vilar, mikor az avignoni s
a többi szabadtéri játékot útnak indította,
lépcsők sokaságán színes ruhákba
öltöztetett statiszták tömegeit vonultatta
fel; adott esetben tehát a látványt ő te-
remtette meg! De még a legegyszerűbb,
két-három személyes kamaradarabnál is a
színészek jelenléte, mozgásuk dinamikája
határozza meg a látvány jellegét. A
színpadi tér tervezése? Annál azért egy
kicsit többet kell kitalálni, többet kell az
előadáshoz hozzátenni.

- Valószínűleg ez az oka annak, hogy a
tervezők a legkülönbözőbb területekről verbu-
válódnak; festők, grafikusok, szobrászok,
építészek, sőt, rendezők és színészek, közül.
Sokan azt tartják, hogy a kiindulási alap rá i s
nyomja bélyegét egész munkásságukra.

-- Lehet, de e z az, ami teljesen érdek-
telen. Mert akárhonnan kerül is valaki a
színház vonzáskörébe, ha hiányzik belőle
a színházi érzék, az a bizonyos „The-
atergefühl", elveszett ember. Ha viszont
megvan, akkor munkái, legyenek bár
festői vagy építészeti fogantatásúak, igazi
színházi tervekké formálódnak, mert
munka közben megérzi vagy felismeri a
színpad lehetőségeit. Appia, ez a zseniális
tervező, zseniális színházi ember még a
múlt században megfogalmazta saját
elképzeléseit arról, hogyan kellene a
Wagner-operákat előadni. Akkor, termé-
szetesen, nem lett belőle semmi; a wag-
neriánusok legszívesebben megkövezték


