
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



volna, olyan felháborodást keltett. Azután
Wieland Wagner, akiből mint rendezőből
és tervezőből nem hiányzott a
„Theatergefühl", meglátta Appia igaz-
ságát, és a közönséggel is el tudta fogad-
tatni. A világítást egy idős, nyugdíjas
világítótorony-őr oldotta meg, aki éve-
ken, évtizedeken keresztül játszott, kí-
sérletezett munkahelyén a fénnyel; ez az
öregúr, bár valószínűleg nem sokat tudott
a színház belső világáról, szintén
rendelkezett ezzel az érzékkel. A szín-
házi tervezés határterület; olyannyira az,
hogy például nekem, aki festőművész és
tervező vagyok, meg kellett tanulnom az
építészet technikai részét is, méghozzá
olyan szinten, hogy a Körszínház ván-
dorlásai során nemegyszer én alakítottam
ki egy-egy építményhez a funkcionális
terveket.
 Hogyan válhat valaki, akiben, mondjuk,

van érzék, színházi tervezővé ? Milyen képzést
kell kapniuk a jövő tervezőinek ? Milyen
területekhez köthető ez a nevesincs művészet ?
 Semmiképpen sem a festészethez,

ahogy azt most nálunk tervezik. Színpadi
tervezőket, színházi embereket a Kép-
zőművészeti Főiskolán oktatni alapvető
tévedés ! A festmény két dimenzióban lé-
tezik, és ha egyszer már elkészült, a maga
állandóságában él tovább. Legfeljebb
annyi történhet vele, hogy fordítva
akasztják fel a falra! A színház viszont
eleve három dimenziós, és éppen a moz-
gásában, dinamikájában él ... De hiszen
erről már beszéltünk! A belsőépítészet

Rajkai György díszlete a körszínházi Rámájanához

dezték egy Shakespeare-előadásról, ne-
vezetesen a Rómeó és Júliáról, úgy fogal-
maztam, hogy az egy nagyon artisztikus
tornaünnepély, amelyre meghívták ugyan
Shakespeare-t, de ő nem jött el. Hát
elsősorban erről van szó: nem elég
meghívni a szerzőt. Az igazán nagy művek
ellenállnak, csúnyán vissza tudnak ütni, ha
nem elég tisztelettel, nem elég át-
gondoltan nyúlnak .hozzájuk. A közepes
darabocskáknál ez már kevésbé tapasz-
talható; ezért van az, hogy néha könnyebb
elfogadható produkciót, kellemes színházi
estét létrehozni a silányabb anyagból, a
gyenge darabból, mint a valóban jó
művekből. De azt sem szabad elfelejteni,
hogy igazán megrendítő, maradandó
élményt szerző előadáshoz azért - darab is
kell!

- A Körszínház ebben az évben huszadszor
nyitotta meg kapuit. Rajkai György ott
„bábáskodott" az új, nyári színház születésénél,
s két évtizede tevékeny résztvevője minden
produkciónak. Mi az, ami ebben a vállal-
kozásban számára a legfontosabb ?

- Húsz évvel ezelőtt, hogy a kezdeteknél
kezdjük, a Körszínház egy létező igényt
fogalmazott meg, egy nyomasztóan
tátongó űr betöltésére vállalkozott.
Emlékszem a „hőskorra": az Oidipusz király
vagy az Antigoné előadásain, az építőipar
vásári pavilonjában, szálkás, gyalulatlan
padokon ültek az estélyi ruhás hölgyek, s a
nézők egy része úgy követ-te, könyvből, a
klasszikus szöveget, mint ahogy partitúrát
olvasnak az Opera karzatán ...
Valószínűleg mindenki mást és mást
keresett ebben a vállalkozásban, minden
aktív résztvevő számára más és más okból
volt fontos, de a szándékok szerencsésen
találkoztak. Engem mindenekelőtt az ősi, a
kultikus színház iránti vonzódásom tett a
vállalkozás hívévé. Akkoriban már sokat
beszéltek a néző aktivizálásáról, arról,
hogy a közönséget be kell vonni a játékba;
ez a kérdés foglalkoztatott elsősorban. A
közönség aktivizálásának azt a módját,
amit sokan kézenfekvőnek tartottak - a
szereplőket a nézőtérről besétáltatni,
közben beszélgetést provokálni a
közönséggel, megkérni valakit az első
sorban, hogy fogja meg a kelléket egy
pillanatra stb. -, a magam részéről nagyon
erőszakolt dolognak éreztem; a színház
lényegéhez ennek semmi, de semmi köze,
s a tapasztalatok szerint az efféle
aktivizálás a nézőkben is traumát okoz.
Másrészt az a meggyőződésem, hogy egy
jó dráma jó előadása akkor is aktivizálja a
nézőit, akkor is bekapcsolja őket az
előadás áramkörébe,

áll talán legközelebb ehhez a területhez;
de a színházi tervező munkája elsősorban
színházi s csak másodsorban tervezés. Az
előadásnak, legalábbis az én véleményem
szerint, a szerzőt, a művet kell szolgálnia;
nem jó az, ha valaki olyan látványt akar
teremteni, amely például „überolhatja"
Shakespeare szavakkal megfestett,
csodálatos képeit. Azzal sem árt tisztában
lenni, hogy a technikai trükkök, bravúrok
sok újdonságot nem hozhatnak. Nincsen
új a nap alatt .. . Ugyanakkor minden
előadás egyedi, egy-szeri és
megismételhetetlen; nem kitalálni kell
valami újat, hanem megtalálni azt a
megoldást, ami itt és most az egyedül
elfogadható, egyedül helyes, és az
egészen biztosan az újdonság erejével fog
hatni. Egyébként éppen ez az, amit ebben
a mesterségben legjobban szeretek: a
keresés izgalmát! Mert égy dara-bot
sokféleképpen el lehet játszani, még akkor
is több variáció képzelhető el, ha a
rendezői felfogás azonos; de egy adott
színház adott előadásához csak
egyetlenegy megoldás képzelhető el, s azt
meg-találni a legizgalmasabb alkotói
feladat.

- A z előbb említette, hogy az előadásban a
szerzőt tekinti a legfontosabbnak, a mű-vet...

- Igen! Persze, szerzője, darabja vá-
logatja. De elvben feltétlenül így van.
Vannak írók, és szerintem ezek a legna-
gyobbak, akiknél az utasításokat is szent-
írásnak kell tekinteni. Egyszer, valahol
külföldön, amikor a véleményemet kér-



ha nincsenek nézőtéri járások s más efféle
ötletek. A kör elsősorban azért vonzott,
mert mást, többet ad a nézőknek, mint a
barokk színpad, és minőségileg is mást
követel: a színész reliefből körplasztikává
válik, s a díszletelemeknek, játszó
kellékeknek ehhez kell idomulniuk. Az
azonban számomra is meglepetés volt,
hogy még a legrutinosabb színészek is
elbizonytalanodnak, ha nem „vethetik a
hátukat a falnak". Állítom, hogy a szín-
játszásnak, éppen ezért, ez a legjobb is-
kolája. A színpadkép egyes elemeinek is
végtelenül egyszerűnek, célratörően pu-
ritánnak kell lennie!

Ehhez kapcsolódva kérdezném meg: a kör
az első évek műsorpolitikájához tökéletesen
illeszkedett, hiszen olyan drámák kerültek
színre, ahol indulatok feszülnek egy-másnak,
csapnak össze. Ezeknél valóban kevés plusz
látványosságra volt szükség. De a Körszínház
később kialakuló törekvéseivel, a hatalmas,
hömpölygő epikus művek szín-padra állításával
mintha ellentmondásba került volna. Hiszen a
színpadra idézett epika számára már
hallatlanul fontos hatóelem a látvány !

- Ha nagyon pontos akarok lenni, az
első éveket, a jégszínházi bemutatókat
leszámítva, mindössze kétszer csináltunk
igazi körszínházat: a Karagöznél és az
igencsak epikus hömpölygésű Rabelais-
mű, a Gargantüa és Pantagrüel esetében.
Nem hiszem, hogy ennél a darabnál a kör
mint színpadi tér hátrányosan befolyásolta
volna az előadás látványosságát! Persze,
nem minden alakult úgy, ahogy szerettük
volna; de ha egy színházi elő-adásnál a
szándékok és elképzelések hat-van
százaléka megvalósul, s csak negyven
százalék esik a különféle kompro-
misszumok áldozatául, akkor az már
nagyszerű teljesítmény! De nézzünk más
példát, a Kalevala előadását. A Kalevala
olyan időkbe visz, amikor még hittek a szó
mágikus erejében: Vejnemöjnen
szavakkal, énekkel teremt és pusztít. Szá-
momra nem maradt más feladat, mint a
számtalan helyszínt idéző szöveghez két,
világosan elhatárolható teret teremteni: az
exterieur és az interieur, a kinn és a benn
különválasztására. A mágikus szóval
versenyre kelni ugyanis bohó gondolat...

- A huszadik nyár bemutatójához, a Hiawata
előadásához is Rajkai György tervezte meg a
színpadi teret ...

Ebben az esetben is a sok helyszín
játszott döntő szerepet; olyan térelhatároló
elemeket kellett találnunk, amelyek
egyben játszó kellékek is, hogy a szerep

lők maguk hozhassák-vihessék szükség
szerint.

- Így talált rá a létrákra? Ezek a létrák
valóban nagyszerű lehetőséget nyújtottak já-
tékra és térformálásra egyaránt!

- Elárulok valamit: az északi törzsek,
azok, amelyekről a Hiawata-ének szól,
nem is ismerik a létrát. Nincs rá szüksé-
gük: lakóhelyük a vigvam, amelyet úgy
készítettek, hogy két sor fiatal nyírfát a
földbe ástak vagy élő fákat telepítettek
sorba, s a fák tetejét összekötözték. Ilyen
vigvamot terveztem a játék hátteréül.
Vándorlás közben pedig tipiben laktak,
ez egy nyírfakéregből vagy a szavanná-
kon bölénybőrből készült sátor; ehhez
sem kell létra ... Létrát egyedül a déli,
pueblo indiánok használnak: ezen köz-
lekednek a sziklafalba, hegyoldalba vá-
gott pueblo belső helyiségeiben. De az
előadásnak szüksége volt valami ilyen
tárgyra; a rendező javaslata alapján be-
állítottuk a létrákat. Összekevertük a
dolgokat, de nem tartom valószínűnek,
hogy bárkinek is eszébe jutna számon
kérni rajtam a néprajzi hitelességet ...

- A z utóbbi években a Körszínház sikeres
bemutatói rendre átköltöznek a Thália Színház
színpadára is. Hogyan oldja, hogyan tudja
megoldani ezt a költöztetést a tervező?

- Köszönöm, rosszul. Másképpen
ugyanis nem lehet. Véleményem szerint
minden színházi előadásnak három alap-
vető meghatározója: a darab, amit be-
mutatnak, az az alkotó elképzelés,
amellyel a rendező és az egész együttes
megközelíti a darabot, s a hely, ahol sor
kerül az előadásra. Ha e három tényező
közül bármelyiket megváltoztatom, az
elő-adás nem lehet azonos önmagával,
valahol sántítani fog. Ezért nem bízom a
vendégjátékok, a vándorló társulatok
esetében sem abban, hogy az új
körülmények

között az eredetivel egyenértékű
teljesítmény születhet. A Körszínház
esetében még bonyolultabb a helyzet, de
sok szempont, például a közönségigény,
szükségszerűen rákényszeríti a színházat
az előadás költöztetésére. Amit tehetek,
megteszem, igyekszem a lehető leg-
kevesebb kompromisszumot kötni, olcsón
megúszni a helycserét, hiszen mást nem
tehetek, de azzal eleve tisztában vagyok,
hogy az eredmény csak viszonylagos.
 Befejezésül még egy kérdés. Hosszú évek

óta a Thália Színház az otthona, ott is, a
Körszínháznál is egy ismert, meghatározott
művészi közegben dolgozik. Hogyan látja időn-
kénti kiruccanásait más közegbe, más szín-
házhoz? Okoz-e gondot a másfajta társulat,
másféle világ ?
 Azt hiszem, már mondtam: számom-

ra a keresés izgalma a legvonzóbb a ter-
vezésben. Akkor is a kíváncsiság hajt,
amikor a Thália vagy a Korszínház szá-
mára tervezek. Természetesen vonz a
másfajta közeg, az új emberek, másféle
elképzelések megismerése, de azok a fel-
adatok, amelyeket a már megszokott
együttesben kapok, ugyanúgy élesztgetik
kutató kedvemet. Megtalálni az adott
esetben egyetlen lehetséges megoldást: ez
bárhol, bármilyen közegben izgalmas
feladat. Alighanem ezért nem tudom
megunni a színházat, a színpadi tervezést.

Létra a Hiawata előadásán: Rajkai György díszlete. A képen: Rátonyi Hajnal és Kozák András
(Iklády László felvételei)


