
egyik lehetősége, hogy tudniillik színjá-
tékszöveget írjanak dráma helyett, volta-
képp találkozik egymással.

Persze a színjáték is csak akkor mé-
lyülhet el igazán, ha egy már önálló és
hiteles világot tükröző dráma „nevei"
konstituálják a „testek" közötti vonat-
kozások egy részét. A „nevek" között
létesült helyzetek tartalmainak egy tekin-
télyes szegmentuma a dialógusok tartal-
maiban jelenik meg, s így a „testek" kö-
zötti vonatkozások tartalmainak egy je-
lentős részét is az ő beszédük jeleníti meg.
A „testek" vonatkozásainak csak egy
másik részét, szegmentumát hordoz-hatják
és jeleníthetik meg a magatartás, a
gesztusok, a kinezikus és proxemikus
tényezők. A „nevek" cselekvéssorai a
„testek" cselekvéssorainak egy jó részét, s
főként azok tartalmát is meghatározza,
vagyis a színjáték cselekményének a tar-
talmát is. Éppen ezért, ha a „nevek" vo-
natkozásai és cselekvései társadalmi-
történelmi értelemben nem hitelesek, ilyen
értelmű hitelt a színész sem adhat a
„testek" közötti vonatkozások egy jó ré-
szének és a cselekvések tartalma egyik
szegmentumának. Ő ilyen értelemben hi-
telessé csak a „testek" színészileg meg-
formált magatartását, gesztusrendszerét
teheti. A vonatkozásoknak a beszédben
megjelenő tartalmát a színész az alak
egyéni, pszichológiai hátterének hitelével
tudja ellátni, de nem tud teljes értékű
társadalmi-történelmi hitelt adni. Mivel
azonban a magatartás és a gesztusrend-
szer társadalmilag-történelmileg hiteles,
az alak vonatkozásainak a beszédben
megjelenő szegmentuma pedig egyénileg-
pszichológiailag hiteles, a színjáték során
nem tűnik föl, hogy más vonatkozásban
történelmileg-társadalmilag nem hiteles a
szöveg tartalma. Ez természetesen csak a
színjátékban van így, s nem az olvasott
szövegben.

Ha színjáték-műalkotást formálnak meg
- olyat, amelyben írott, rögzített szöveget
építenek a testtel létesített helyzetek
részévé -, akkor a fentiek miatt érdemes
mégis drámát és nem színjátékszöveget
beépíteni.

A szövegeket illetően mindenképp re-
alizálnunk kell, hogy manapság már nem-
csak az úgynevezett jól megcsinált szín-
művek viselik magukon a színjátékszöveg
ismérveit, hanem vannak valóban
„vázlatok", „tervrajzok", amelyek a
színház eszköztára által ugyancsak kiegé-
szítésre szorulnak ahhoz, hogy hitelesek
legyenek. De ezek nem drámák, és ne is
tekintsük drámáknak.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Drámák a színház körül

Az élet néha túlharsogja a legművészibb
színházi előadásokat, a legvérmesebb
tragédiákat. A valóság olykor győzedel-
meskedik a valóságábrázolás fölött. A
tragédia az utcára szorul, azaz kénytelen
visszavonulni a mindennapok nehezebb,
sőt nehézkesebben szabályozható tarto-
mányába, amíg a művészet cserébe meg-
kapja az óriásivá növelt aprólékok és
esetlegességek középfajú színművét, il-
letve a kettőskönyveléssé dramatizált
erkölcsi világrendet.

E sajátos helycsere egyik jellegzetes
megnyilvánulása a színházban is megfi-
gyelhető: vad konfliktusok burjánzanak a
színpad körül, a színpadon és a szín-házon
kívül, míg odafenn, illetve oda-bent -
néhány kivételtől eltekintve - szomorú
egyhangúság uralkodik, a drámaíró
legjobb esetben mint megértő telefon-
doktor válaszolgat a saját maga által fel-
tett kérdésekre. Odakint és odalent zajlik a
közönségszervezési, szereposztási,
kritikusi dráma. Sőt van már „termelési"

drámánk is: ezen a mai magyar színművek
születési, illetve fejlődési gondjait értjük.
Ezenkívül még tanúi vagyunk a vidék és
főváros, a szerző és a rendező
érzékletesen kommentált összecsapásai-
nak. A békés egymás mellett élés nemes
célkitűzéseit egyedül a drámai hősök
igyekeznek megvalósítani. Sajnos, si-
kerrel. A dolgoknak éppen fordítva kel-
lene történniük.

Ezen a helyzeten gyökeresen az sem
változtatott, hogy az elmúlt időkben vol-
tak reménybeli drámai kezdemények, lát-
hattunk remek drámákat, és született jó
néhány értékes előadás. Ugyanis évek óta
arra az abszurdumra várunk, hogy ez a
minőség átcsapjon mennyiségbe. Holott
ha olykor bekövetkezhet is efféle sajátos
természeti jelenség, ez az általános felhí-
guláson túl, legtöbbször a középszer tör-
vényszerű diadalát hozza magával, a mi-
nőség olyannyira remélt megtermékenyítő
hatása helyett. Gondolatainkat te-hát újra
meg újra fejükről a talpukra kell
állítanunk. Figyelnünk kell arra a bizo-
nyos mennyiségre is, hisz ennek arisz-
tokratikus, habár jóindulatú szemlélgetése
súlyos minőségi romláshoz vezethet.

A magyar drámát, a színházat és a kö-
zönséget sokat szidalmazzuk. Rakoncátlan
kamasz mind a három, valóban sok
bosszúságot okoznak a nagy családnak, a
társadalomnak, amely pedig mindig csak a
javukat akarta, kitette értük a lelkét, pénzt
és fáradságot nem kímélt azért, hogy
rendes felnőtt váljék belőlük. És íme, mit
kell látnia: a hálátlan pernahajderek azért
se fejlődnek, komoly munka helyett
diákcsínyeken törik a fejüket, nem
figyelnek a tanórákon, mással foglalkoz-
nak, halkéssel eszik a tojásrántottát,
lusták, tiszteletlenek, sunyik; sőt még
egymást sem szeretik: állandóan verek-
szenek, bántják a kisebbet, minden alkal-
mat megragadnak, hogy egymás irkáját
összepacázhassák.

A pszichológusok jól ismerik e jelen-
ségeket, s az okok egy részét rendszerint
az úgynevezett nevelési ártalmakban
jelölik meg. Valami hasonlót mi is meg-
kísérelhetünk. Annál is inkább, mivel mai
tapasztalataink arra is tanítanak, hogy
Shakespeare talán mégsem örök érvényű
igazságot mondott ki, amikor azt állította,
hogy színház az egész világ. Az Erzsébet-
korban lehet, hogy így volt, de ma már
inkább ezt mondhatnánk: iskola az egész
világ. Hasonlóképpen ahhoz a
sejtésünkhöz, mely szerint a végzetdráma
a történelem során fokozatosan nevelési
drámába csap át.

Milyen pedagógiai hibákat követhettünk
el a mai magyar dráma program-szerű
istápolása közben? Az első, s tán
legfontosabb, a lehetetlen pedagógiai
feltétel kreálása. Az új magyar színműnek
szabályos és tapintatos remekműnek kell
lennie. Az elsőrendű drámai minőség, a
gondolati gazdagság mellett elvára-tik a
műtől, hogy az úriemberi viselkedés
alapelvei szerint készüljön, tehát semmi-
féle érzékenységet ne sértsen, vagy ha már
ez az író különös mániája, dühét legalább
úgy hantolja el mondatai közé, hogy ne
lehessen észrevenni, miről szól a darab. A
kettős követelmény persze a drámai
kockázat lehetőségét szünteti meg. Az
egész olyan, mintha az írónak a mesebeli
lányhoz kellene hasonlítania: mintha úgy
kellene ügyeskednie, hogy hozzon is
valamit, meg ne is. A bátorság
küszöbértéke így erősen leszállítódhat, a
társadalombírálat hitele veszélybe kerül-
het, a valóságábrázolást könnyen helyet-
tesítheti demagógia, ellenzékiségnek ál-
cázott felfuvalkodottság vagy a részletek
túlértékelése, a dramaturgiai luftballon-
fújás. Az utóbbi évek néhány színműve
azt a tendenciát látszott megerősíteni,



hogy a dráma nálunk olykor afféle ga-
ranciális javítás előtti hibajegyzék, mely-
nek benyújtása - sajátos módon - maxi-
mális merészséget kíván. Különösen az
iszákos s ezért igazmondó takarítónők és
anyagmozgatók, a gonosz házmesternék,
valamint a megtévesztett szakszervezeti
bizalmik kérlelhetetlen ábrázolása szá-
míthatott lelkes befogadásra a közel-
múltban. Ennél magasabbra csak a törté-
nelmi drámák emelték tekintetüket. Meg-
tehették, hisz a régi tapasztalat szerint a
távlat nem árt a művészetnek. Shakespeare
sem írt tragédiát Stuart Máriáról vagy
Essexről, a Tudor-ház érzékenységének
figyelembevétele egyáltalán nem volt
idegen tőle. Az is igaz, hogy korának
társadalmi hibajegyzékét sem akasztotta
szégyentáblaként népi figurái nyakába.

De térjünk vissza a jelenkorba! A mi-
nőségi kifogásokat ezúttal megelőzik a
mennyiségiek. E hiányosságért a kívül-
állókat - a közönséget vagy a kritikusokat -
nemigen tehetjük felelőssé. A drá-
makritikusokat csak akkor hibáztathatjuk,
ha sértett és elfogult szülőkhöz hasonlóan
olykor ők is az előbb említett kettős feladat
maradéktalan teljesítését követelik meg az
író-nebulóktól. Ha a kritikusok
nagyvonalúan keresztezik a filozófia
alaptételeit például a fogkefe-gyártás
problémáival. Egyébiránt nem a kritikusi
szigor vagy a közönség értet-lensége a
leghathatósabb íróriasztó. Azt hiszem, jó
néhány drámaírónk még az el-marasztaló
kritikát sem bánná, ha erre egyáltalán
alkalom nyílna. Sőt, érzésem szerint a
bírálók és színházi emberek sokat
emlegetett rosszízű viszonya is
egészségesebb, nyíltabb párviadallá ala-
kulhatna, ha hathatósabban érvényesülne
az az elv, hogy a darab inkább bukjon meg
a színpadon, mint a hivatali, illetve
dramaturgiai szobákban. A visszautasított
darabokat - a rosszabbakat néha jobban,
mint az érdemeseket - ugyanis konzerválja
a kudarc. Ha valamilyen módon mégis
megjelennek a nyilvánosság előtt, akkor
pedig bírálhatatlanná válnak, mert
szerzőjük ekkor már réges-régen a
mártírok titkos tanácsának büszke tagja. Jó
lelkiismerettel csak az olyan szerzőt lehet
bírálni, aki jelen van a szín-padon.
Szomorú és terhes feladat olyan művek
kritizálása, melyekről jól tudjuk, évek óta
tekeregnek a különböző dramaturgiákon,
sőt előbb-utóbb elterjed ró-luk a hír - okkal
vagy ok nélkül -, hogy ugyebár „odafent"

nem akarják ezt a szókimondó
remekművet. Aztán amikor mégis eljön a
várva várt bemutató, döb

benten látjuk, hogy az állítólag évekig
ellenzett mű korántsem érdemelte meg
eme megkülönböztetett figyelmet.

Ilyenkor tűnődhetünk: vajon mikor és
hol szökhetett ki a szódásüvegből a
szénsav? Vajon a szerkezetnek mely ré-
szében találhatnánk meg a rejtett műszaki
hibát? Vagy esetleg kinek állott érdeké-
ben és kinek okozott műélvezetet efféle
talányos szerkezet gyártása, illetve barká-
csolása? A mai magyar színdarabok útja
az írói ihlettől a bemutatóig nagyon
gyakran a legkevésbé sem hasonlít az
egyeneshez, itt még a legmostohább út-
viszonyokhoz szokott vezető is naivnak
bizonyulhat. Leginkább az útvesztő játékot
említhetnénk, mint lehetséges hasonlatot.
Tisztázatlan fogalmak között fogócskázik
a szerző, a rendező, a színész és a kritikus.
Ezek között a legtöbb félre-értést a
bemutathatóság fogalma okozza. A tiltás
mint kultúrpolitikai kategória elméletileg
pontosan körülhatárolt. A gyakorlatban,
amikor a műhelyeknek kellene
alkalmazniuk a kategóriát, a kontúrok
mintha elvesznének: nem mindig világos,
hogy mit miért, mikor és hogyan
utasítanak vissza. Így nagyon gyakran az a
gyanúnk támadhat, hogy a tiltás fogalma
egyre inkább a kényelmesség kategó-
riájává színeződött át. Egy régi szerkesz-
tőségi anekdota szerint, a drámai hely-
zetek úgy küszöbölendők ki, hogy kita-
lálunk egy bizonyos elvtársat, aki valahol
az eszmei vezetés fellegeiben székel, s ha
valamely okból el akarjuk utasítani a
szerzőt, akkor - lehetőleg suttogva - jó
dolog eme fantom-elvtárs lehetséges fej-
csóválására hivatkozni. Ha a mű kissé
szokatlan, nem illik bele kedvenc skatu-
lyáinkba, gyanúsan jó, kellemetlenül ma-
gabiztos, vagy ha a mű egyszerűen rossz,
de ezt nem merjük megmondani - akkor
hasznos és veszélytelen megoldásnak
látszik az udvarias levél, vagy ha már
semmiképpen sem menekülhetünk a sze-
mélyes beszélgetéstől, akkor széttárt ka-
rokkal, égre emelt kegyes tekintettel tu-
dathatjuk az íróval, hogy mi semmiről sem
tehetünk. Ennek a magatartásnak persze
több köze van az illemtanhoz, mint az
egyenes beszédhez. Gyászos kö-
vetkezményeitől pedig egyaránt szenved
drámaíró, a színház és a közönség. Las-
sanként a teljes viszonylagosság határára
érkeztünk, az egyértelmű ítélet, az egy-
szerű kijelentő mondat trónfosztásának
szomorú pillanatait éljük át. Manapság
könnyebb átlátni a szitán, mint látni a
szitát. A bizonytalanság lassan megszi-
lárdul: állandósult tényezővé válik. Ezt

a végső stádiumot néha a kritikai vissz-
hangokban figyelhetjük meg: a bírálatok
egy részét voltaképp hosszú lábjegyzetek
kíséretében szabadna csak kinyomtatni.
Még elfogadhatóbb lenne, ha a kritikus
időnként hosszas, magyarázkodó magán-
levelet írna minden egyes olvasójának,
ebben kifejthetné, hogy ő is tudja jól, ez a
darab rossz, de ezt nem lehet megírni,
mert akkor az író megsértődne, és szo-
morú lenne, vagy ami még rosszabb, dü-
hös, görbén nézne a kritikusra, bosszúból
esetleg még azt is elintézné, hogy a galád
kritikus ne kapjon pacalpörköltet kedvenc
kisvendéglőjében. A jóindulatú
lábjegyzet, illetve magánlevél pedig így
szólhatna: ez a darab ugyan rossz, de erről
a szerző alig tehet. Először is, mert rendes
ember, népes családja van, és egy-kor
sokat szenvedett. Mondhatnánk olyasfélét
is: a darab jó, csak a rendező rontotta el, a
kiszolgáltatott szerzőt méltatlan átírásokra
kényszerítette, továbbá előfordulhat az is,
hogy a drámaíró művei közül nem a jó
minőségűeket választotta ki a színház,
hanem sajátos érzékkel éppen azt,
amelyik kevésbé sikerült.

És most mi is hozzáfűzhetünk egy láb-
jegyzetet előbbi eszmefuttatásunkhoz:
mindez nagyon sokszor igaz, a felsorolt
viszontagságok valóban megtörténhetnek
szerzőinkkel. Csak hát efféle rejtjeles
kritikát mégsem írhatunk. Egyrészt azért,
mert az olvasó nem tudományos
szövegelemzéseket akar végezni, amikor
az újságot a kezébe veszi, hanem a véle-
ményünkre kíváncsi, másrészt pedig a
határozatlan kritikusi üzenetekből egyet-
len dolog biztosan és egyértelműen kiol-
vasható: finomkodunk, tehát nem vesszük
komolyan az írót.

A színdarab drámája persze más konf-
liktusokkal is gyarapodhat: ha netán tet-
szik, akkor megkezdődik a dramaturgiai
munka, a jóhiszemű és lelkes tódás-fódás,
a tökéletesség, a simaság, az emészthető-
ség ideáljának bűvöletében. Kevés ered-
ménnyel. Mert nem a dramaturgiák te-
hetnek arról, hogy Németh László ide-
vágó szavai mégis oly gyakran találók-
nak bizonyulnak: „Igazítunk, s a ruhán
másutt vetődik a ránc; ha sokat igazítunk,
egészen összeráncolódik."

Nem lenne talán nagy tragédia, sőt
hasznos is lehetne, ha az érdesebb, ügyet-
lenebb, a dramaturg és a rendező szerint
esetleg színpadiatlannak ítélt művek is
előadatnának. Egyrészt, ha így lenne, a
kritika határozottabban és eredménye-
sebben gyakorolhatná eszmei és ízlésbeli
orientáló feladatát. Minthogy a dráma-



világszínház
termés sokkal nagyobb részét tekinthet-né
át. Most néha az az érzésünk, hogy túl-
ságosan megcsócsált műveket látunk vi-
szont a színpadon. Ráadásul a válogatás is
túl óvatosnak, hosszadalmasnak tetszik.

A bátrabb és célratörőbb műsorpolitika
másik haszna az lehetne, hogy ezáltal végre
drámaíróinkat is színpadképessé tehetnénk.
A gyakorlati munkában - akár egy-egy
bukás árán - minden bizonnyal többet
tanulnának, mint az úgynevezett
dramaturgiai boszorkánykonyhákban, ahol
leginkább csak elméleti magyarázatokat és
átírási penzumokat kapnak.

Harmadszor pedig netán még jeles fiatal
rendezőink is több kedvet éreznének ahhoz,
hogy szövetségre lépjenek a mai magyar
drámával. Hisz más okok mellett rendezők
és írók találkozásának elmaradását
előidézhette az a felemás pedagógiai hév is,
mellyel az arra illetékes mű-helyek
rávetették magukat a születő művekre. Az
újítani vágyó rendezők nyilván azért is
nyúlnak szívesebben a klasszikusokhoz,
mert azokat - remélhetőleg - már senki sem
fogja számukra színpad-képessé foltozni,
szalonképessé egyenget-ni. Shakespeare,
Moliére és Csehov szerencsére ma már
megengedheti magának azt, hogy
szabálytalan, következetlen legyen. E
szerzők az utókorral vívott kemény és véres
küzdelemben hősiesen megszerezték
maguknak a dramaturgiai szabadszerelem
jogát. Az élő írók e tekintetben még lázadó
kamaszok, akiket szokás lelkifröccsben
részesíteni, ha tiltott dolgokat műveinek,
például csókolóznak. Mert nekik az még
való.

Végezetül illő néhány szót ejtenünk
színházkultúránk másik sokat náspángolt,
túlkoros kamaszáról, a közönségről. A
közönség jellemzője nálunk az, hogy
szervezik. Nézői szerepköre igen sajátosan
alakult. Hozzájárult persze ehhez az is, hogy
némiképp meglepő összetételű kulturális
közétkeztetésben részesül. Olyan
gyermekhez hasonlít, akit hosszú ideig
jobbára igen vékony koszton tartottak, s
azután nevelői indignálódva panaszolják,
hogy ha néha-néha kitűnő kosztot kap,
képtelen felismerni a jót, kineveti a
légremekebb és legízesebb fűszereket,
lassanként nem tudja megkülönböztetni a
babfőzeléket a kaviártól. Hosszadalmas
szociológiai felméréseket és tanulmányokat
igényelne ez a kérdés: a mai magyar néző
viselkedése a színházban. De amíg ezek
elkészülnek, taktikailag tán egyetlen
szempontot kellene figyelembe vennünk :
először adjuk vissza a nézőnek a szabad
veleménynyilvánítás jogát.

KOLTAI TAM ÁS

„Jobb életre vezet már
szenvedésem"

Brook Antonius és Kleopátrája

Az Antonius és Kleopatra egyike Shakespeare
legritkábban játszott drámáinak.
Stratfordban, ahol egy évtized alatt két-
szer-háromszor is megrendezik ugyanazt a
darabot, összesen négyszer újították föl a
század eleje óta. (Utoljára 197z-ben; ennek
az előadásnak a filmre vett változatát
láthattuk tavaly a magyar televízióban,
Richard Johnsonnal és Janet Suzmannal_)
Most viszont kiderült, hogy Brook
terveiben régóta szerepel. A be-mutató
előtti napon elárulta, hogy már oxfordi
tanulóévei alatt nagy hatást tett rá a darab -
ennek idestova három és fél évtizede -,
szövegpéldányának hátára díszletvázlatot
is készített. A közvetlen impulzust
azonban Glenda jackson adta i967-ben,
amikor az US című, a vietnami háború
sokkoló élményéből született előadást
próbálták az Aldwych Színház-ban.
Mihelyt az improvizációk tömegéből a
színésznő létrehozta egy vietnami asszony,
Madame Gnu harminc másod-perces
„szerepét", Brook úgy érezte,

Patrick Stewart (Enobarbus) és Alan Howard (Antonius) Pe t e r
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hogy megtalálta a maga Kleopatráját.
Antoniusra sokáig nem akadt megfelelő
színész, aki pedig számba jöhetett volna,
az végül is lemondta a szereplést. Brook a
fölfedezetlen, nagy Shakespeare-szerepek
egyikének nevezi Antoniust; eljátszásához
hasonló színészi erő kell, mint
Kleopatrához. Választása Alan Howardra
esett. C) is régi ismerős: a nyolc évvel ko-
rábbi, híres stratfordi búcsúelőadás, a
Szentivánéji álom Theseus-Oberonja.

A szereposztásból és a nyolc éve tartó
önkéntes párizsi száműzetésből sok min-
denre következtethetünk. Az előadás arról
győz meg, hogy Brook nemcsak a Királyi
Shakespeare Társulat stílusával száll
szembe, hanem az Antonius és Kleopatra
körüli félreértésekkel is. (Ezt a szót,
„félreértések", maga mondja ki egy
interjúban.) Az első számú téveszme a
viktoriánus idők és a mozi hatása.
Ezeknek tulajdonítható, hogy látványos
darabnak tartják, holott sokkal
fontosabbak benne az emberek közötti
kapcsolatok. „Shakespeare nem dekorálta
ki a darabot. A Birodalom lehet, hogy
düledezik, de a színfalak mögött."

Érdemes fölfigyelni a „Birodalom"

szóra. Miről beszél Brook ? Rómáról?
Egyiptomról?

Sally Jacobs színpadán (ő tervezte an-
nak idején a Szentivánéji álom díszleteit is)
a világ egységes. Ez a világ nem a törté-


