
fórum
morú tükörképe. S ha ez a tükörkép
sikerül, érzékelhetővé válik a negatív
lenyomat is, a hiány színészi megjelenítése
is, ami pedig nem könnyű és nem
látványos feladat: ez csak belülről jöhet és
csak kimondatlanul fogalmazódhat meg.

De van hálás és látványos oldala is
Bodnár Erika epizódsorozatának: előbb
ú g y kerül. a színpadra, mint Lebovics
»egyik babája", aki egyszerre szemérmes
szűzlány és harsány-közönséges kurva,
pontosan úgy, ahogy Lebovics is egyik
pillanatban még az iskolapadban szoron-
gó, nagyra nőtt kamasz, a másikban meg
fennhéjázó, nagyképű tisztviselő; majd
vénkisasszonyosan összeaszott, agresz-
szíven bőbeszédű, saját betegségéből-
bajából semerre kipillantani nem tudó
Demeternéként kerül Lebovicsék lepusz-
tult lakásába, amit SZTK.-rendelőnek néz,
hisz olyasféle ő, akinek lassan az egész
világ SZTK-rendelővé válik, s életének
egyetlen fényes perce az, amikor a
„főorvos úr" végre megvizsgálja (s amire,
természetesen, egész idő alatt hiába vár);
majd „Lebovics egyik feleségeként" látjuk
viszont, aki épp gyermeket vár, és akinek
a legszörnyűbb megaláztatást kell
elviselnie a férfitól, hisz az a szó szoros
értelmében kirúgja a remegő ajkú asszonyt
a lakásból. S bár hosszan méltathatnánk e
színészi váltások bravúrját, azt az
aprólékos kidolgozást, amivel mindhárom
figura elhihetővé lesz, a színpadi illúzió
pedig életszerűvé; mégis fontosabbnak
érzem azt, ami a mutatós színészi
figurateremtés „hátországa", azt a
drámaiságot, amitől az adott groteszk-
abszurd helyzet komikuma inkább csak
álarc, azt a belső feszültséget, ami épp oly
módon fogalmazódik meg, hogy a színész
minden szélsőség-nek odaadja magát:
vállalja a legképtelenebb önmagából
kifordulást is.

Azt hiszem, ez az igazi meglepetés
Bodnár Erika mostani játékában: hogy a
sokarcúság, a változatosság, a gazdagság
nem önmagáért való, noha jótáll
önmagáért. Ha nem látunk meg belőle
többet, mint ami a színészi technika, akkor
is vérbő komikának tartjuk. De ha
érzékenyebben azt is felfedezzük, ami
ennek mögöttese - a hiányzó anya
negatívját , akkor Bodnár Erika komi-
kumában megérezzük azt a szorongást,
ami a Lebovicsok alapélménye, s amiből
nem egyszer agresszivitás fakad : innen az
általa megformált szerencsétlen-
nevetséges nőalakok megrázó kiszolgál-
tatottsága.

KOLTAI TAMÁS

Az eltűnt stílus
nyomában

Évad utáni jegyzetek

A stílus dogmatikusai könnyen kimond-
ják: klasszikust klasszikusan, romantikust
romantikusan, modernet modernül ,
Csakhogy az irodalomtörténeti stílusok.
nem. azonosíthatók a különböző korok
színházi játékstílusával. Az utóbbi sokkal
romlékonyabb. Ha hangszalagról
meghallgatjuk Bajor Gizit az Ármány és

szerelem Lady Milford-szerepében
legalábbis komikusnak találjuk. Bajor
ettől nem lesz kisebb színésznő, viszont
elgondolkodhatunk azon, hogy a
színháztörténet mi-ért nem
konzerválhatja a stílusformákat. Ezért
tájékozatlanok, akik a történetiség
fogalmát mechanikusan alkalmazzák a
színházra, és a klasszikus műveket elmúlt
korok színházi konvenciói-. nak
megfelelően, egy amúgy is rekonst-
ruálhatatlan játékstílus törvényeinek vet-
nék alá. Csak a művek. maradnak válto-
zatlanok, előadási stílusuk változik. A
francia klasszicista színház a maga ké-
pére formálta az antik témákat, a XIX.
században romantikusan játszották
Shakespeare-t, a századelő színházi
avantgarde-ja az irodalommal szemben a
képzőművészeti látvány, a gesztusok, a
mozgás, az öntörvényű színpadi konstruk-
ció jogait kezdte hirdetni. .A történelmi
rekonstrukció bűvölete rövid, átmeneti
korszaknak bizonyult.

Visszatérve Bajor Gizi. példájához: ő
már a maga idején is kirívó jelenség-. nek
számított. Úgy tartották, hogy amit csinál,
az mástól elfogadhatatlan volna. Bajornak
kétségtelenül „stílusa volt" --lehet, hogy
ma modorosságnak mondanánk -, amit a
személyiség hitelesített. A stílus a
színházban (és nemcsak a színházban)
gyakran azonos a személyiséggel, Akinek
stílusa van, arra oda-figyelünk. Így
figyeltünk oda a „régi színházban" a
színész-sztárra, aki el-ütött az együttestől.
A mai. előadásoknak a rendező jóvoltából
van stílusuk. Ha van. Mert sok a szürke,
jellegtelen elő-adás. Másrészről akad épp
elég modoros előadás is, ami legtöbbször
a (tartalom nélküli) stílus látványos
eluralkodásából fakad.

Mindez így túl egyszerű volna. A stílus
tobzódásának lehet tartalmi oka,

mint ahogy a stílus háttérbe szorítása sem
föltétlenül elszürkítő tényező, A darab
stílusát „kijátszani" néha fölér egy
paródiával. Ám igaz a fenti tétel
ellenkezője is: a „stílustörés" diadalra
viheti a mű legmélyebb tartalmi igaz-
ságát.

A stílus klasszikus értelemben vett el-
tűnésének okai mindenekelőtt a modern
színház fölfogásában keresendők. A
színházművészet polarizálódása, a szín-
padi dramaturgia klasszikus szabályai-
nak fölbomlása tarthatatlanná tette az
úgynevezett Shakespeare- vagy Moliére-
stílus számonkérését. A történetiség--
tabut tudatosan ledöntő meiningenizmus
utáni. színházban a stílus megszüntetésé-
nek és újrateremtésének összefüggése az
eddigiektől eltérő formában vetődik föl.

Bohózat és "bohóc-zat"
Az Osztrigás Mici kecskeméti előadásán
furcsa jelenségnek lehetünk tanúi. Feydeau
„klasszikus bohózata", amelyet rémi joggal
tekintenek sokan a lonescotípusú abszurd
komédia elődjének (tudniillik a darabbeli
cselekmény képtelensége hasonlít az
abszurdoknál ábrázolt életviszonyok
képtelenségéhez), egy „realista"

előadásban valószínűleg rendkívül
mulatságosad, sőt ironikusan hatna. Na a
játék szereplői embert mivoltukban meg-
ragadhatók, akkor még a filozófiai. ab-
szurd paródiája is kiolvasható abból, hogy
nem tudnak úrrá lenni a mechanizmus --
értsd: a darabbeli kiszámított
cselekményszerkezet működésén. A vi-
szonyok képtelensége és a hozzájuk kötött
emberek ,,valódisága" drámai feszültséget
teremthet. Az előadást rendező Szőke
István azonban csaknem az abszurdumig
elrajzolta a figurákat, vásári bábokká,
egyetlen szenvedélyen pendülő
marionettekké változtatta őket. Ezáltal
elvesztettük irántuk korábbi érdeklődé-
sünket, amely abból fakadt, hogy tanúi
voltunk az emberi helyzetük fenntartásáért
folytatott groteszk küzdelmüknek. A
lényegen nem változtat, hogy Szőke
valószínűleg nem akart karikatúrát csinál-
ni a szereplőkből, csupán - a rá jellemző
rendezői módszerrel - érzelmi határ-
helyzetbe kívánta hozni őket, hogy kiél-
hessék a lelkük legmélyére rejtett szen-
vedélyeiket Vagyis nem tett rájuk
bohócmaszkot, éppen ellenkezőleg, va-
lósággal leásott a tudatalattijukba, Az
eredmény szempontjából mindegy - a
jelenség nem először figyelhető meg Szőke
rendezéséiben -, hogy ezek szerint



nemes szándék fordult a visszájára. A
rendező következetesen és határozottan
stílust akart játszani, az előadást azonban a
külső szemlélő számára - részben színészi
fogyatékosságok miatt is - sem-mi sem
különbözteti meg az egykori dali-
társulatok harsány „stílusától".

A sanda bohóc vígszínházi előadása
látszólag semmiben sem hasonlít a kecs-
keméti Osztrigás Micire, a két produkció-
val szemben megfogalmazható kifogás
lényege mégis csaknem azonos. Füst Mi-
lán nem bohózatot, hanem (igaz, prózai)
"bohóc-zatot" írt, amelyben nemcsak
Megengedhető, hanem kötelező a
marionettszerűség, hiszen a darabot a ligeti
mutatványos-bábosok ihlették. A rendező,
Valló Péter le is fordította mindezt a
színház nyelvére, igénybe véve hozzá a
mai „vígszínházi stílus" minden rafi-
nériáját, ami egyre inkább különbözik a
régi vígszínházi stílustól: látványosságot,
technikát, egyfajta könnyed eleganciát
jelent, főként a színpadi masinériában.
Valló mindehhez kiválóan ért, stílus- és
formaérzéke, többször bizonyította,
kifogástalan. Valami mégis hiányzik. Újra
az emberi tényező. Kern András nem meri
(vagy nem tudja) megélni Goldnágel
Efráimot. Mintha Füst Milánban is Sándor
Pál varietébohócát, Salamon Andriskát
játszaná. Pedig, ahogy mondani szokták,
micsoda különbség! Goldnágelhez szív
kell, Goldnágelhez el kell vállalni a
fenékbe rúgásokat, Goldnágelnél a „nagy
ember" is a slemilből lesz, az örök
vesztesből, a se így, se úgy nem jó
morfondírozóból, a majd csak lesz
valahogy filozófusából.

A stílus itt megvolt. Csal: az emberi
dráma nem.

Romantika és realizmus

Kaposváron egy idő óta figyelemreméltó-
an kísérleteznek a romantika adaptálá-
sával, korunkhoz szelídítésével. Az el-múlt
szezonban két bemutató is hasznos
tanulságokkal szolgált ebből a szempont-
ból. Látszólag Gothár Péternek volt
könnyebb a dolga, mert A eltört korsó című
komédia a legrealistább Kleistdarab. Az
előadás a divatos újnaturalizmus irányába
tolódott el, mindenek-előtt a díszlet
jóvoltából. A játékstílus már nem követte
elég gondosan ugyanezt a fölfogást,
Rajhona Ádám, Koltai Róbert és Pogány
Judit alakítása kivételével. Tudniillik itt a
vígjátékinak látszó bonyodalom mögöttese
érdekes igazán. Tehát pontosan az, ami
nincs

a szövegben. Amit nem is szoktak elját-
szani, minthogy a darab sokat vitatott -
tizenkettedik - jelenetét általában ki-
hagyják. Kaposváron ez lett az előadás
legjobb része, itt derült ki, hogy a „jog-
tanácsos ex machina", a helyi igazság-
szolgáltató szervek munkájának ellen-
őrzésére érkezett Walter bizonyos felsőbb
érdekeket képvisel, és miközben látszólag
igazságot szolgáltat, valójában
manipulálja az igazságot. Koltai Róbert
határozottan a szöveg ellen játszott, még
pontosabban érzékeltetni tudta a ki-
mondott szó és a mögöttes gondolat
ellentétét. A Kleist-vígjáték ezzel a meg-
csavarással a szokottnál sokkal élesebb
politikai színezetet kapott.

Valójában ugyanez történt, csak még
erőteljesebben, még meghökkentőbben a
Victor Hugo-i Ruy Blas ( A királyasszony
Iovagja) esetében. Ha a dara-bot
érzéketlenül olvassuk, csak a stílus
lobogását vesszük észre. Itt a romantika
fennköltsége tűnik zavarónak a mai olvasó
szemében. Babarczy László azonban rájött,
hogy ha nem az érzelmeket játszatja el -
nem a spanyol grandnak öltözött szolga
megalázott szerelmét, az etikett
foglyaként sínylődő királyné kesergését -,
hanem a hősök reagálását a saját primer
érzelmeikre, akkor különös feszültség
támad a színpadon. Vagyis Spindler Béla
mint Ruy Blas a szerelemtől túláradó
eufóriában viseli a szolga libériáját
(ahelyett, hogy sajnáltatná ma-gát), Básti
Juli pedig nem szenved, ha-nem dühöng.
Mindez abból az egyszerű fölfedezésből
fakad, hogy a romantikus sztereotípiáknak
meg lehet keresni az emberi motívumait,
amelyek a jellemből, a helyzetből és a
következményekből fakadnak. Innen már
csak egy lépés kellett ahhoz a logikus
következtetéshez, hogy ebben az esetben a
díszletek nem romantikus középkori
várfalak, amelyek között az eredeti,
„történelmi" cselekmény föltehetően
játszódik, hanem funkcionálisan működő
térelemek. Nem arról van tehát szó, hogy
Donáth Péter „modernizálta" a díszleteket
és a jelmezeket. Csupán mai
gondolkodásunknak megfelelően
működtette a romantika kellékeit. A
lovagvár oszlopai kínálta leshelyből így
lett tükörfal, amely belül-ről üvegszerűen
átlátható, kívülről viszont nem. Az ősök
képe mögötti rejtekajtó átváltozott egy
párnázott tárgyalóterem panelfallal
elválasztott lehallgatószobájává.

A királyasszony Iovagja pedig politikai
drámává.

Játszik a szöveg

Az előbbiek egy komoly tanulsággal
szolgálnak. Azzal ugyanis, hogy a szöveg
nem mindig puszta önmagát jelenti a
színházban, és a stílus éppen abból
adódik, hogy fölmérjük a szöveg játék-
lehetőségeit, párhuzamosságát vagy ellen-
téteit a szereplő gondolkodásával, cse-
lekvéseivel. Többértelműségét. Környe-
zetbe ágyazottságát.

Néha a szöveg mentén kell játszani. Néha
a szöveg ellen. Néha a szöveg
többértelműsége ad feszültséget, vibrálást,
figyelemfenntartó bizonytalanságot a
játéknak.

A stílus mindig akkor „ül le", ha a
szöveg egyértelműen önmagát jelenti, és a
szereplő egyszerűen úgy tekint rá, mint a
gondolatközlés eszközére. Igy jön létre a
szövegfölmondó színház. Holott a
drámában a szöveg szituációban hangzik
el, és ennek megfelelően értelmezendő.
Régen rossz, ha a színész rögtön „hisz" a
szövegnek, anélkül, hogy tüzetesebben
megvizsgálná. A szöveget különben sem
lehet eljátszani, csak maga a szöveg
játszhat. A magyar színész régi hibája,
hogy eljátssza a szöveget. Játszani csak a
szöveggel, a szöveg között lehet. Persze
nem két mondat vagy két szó között,
ahogy gyakran látjuk, hanem a szöveggel
is jellemzett szellemi térben, az egész
előadás gondolati koncepciójának
megfelelően.

Ha a szöveg „elfelejt" játszani, nem jö-
het létre az előadás polifóniája, és a
színpadra rátelepszik a szürkeség. A
Madách Színház Szép Ernőjéből, a Pati-
kából így veszett ki a többszólamúság, az
indázó irónia, a szecessziós báj. A modor,
amely stílust ad a darabnak. (Ha egyszer
Szép Ernő modoros író volt - márpedig az
volt -, nincs mit tenni.) Miskolcon, a Lila
ákác előadásából ki-derült, hogy Szép
Ernő modoros költészetének, az érzelmek
mentén elcsúsztatott groteszknek, még a
szentimentalizmusnak is mekkora fedezete
van a játékban.

Szép Ernőnél nincs darab, csak stílus
van - mondják néhányan. Más ugyan a
véleményem, de mondanivalómat még az
előbbi föltételezés is erősíti. Kiderül
ugyanis, hogy adott esetben - tudniillik a
Lila ákác esetében - a stílusból is lehet
előadást csinálni. A stílus képes fölidézni,
megjeleníteni, sőt megteremteni egy
világot. A stílusban filozófia rejlik, amint
erről Szikora János Goldoni-rendezése, a
győri Kisfaludy Színházban bemutatott
Nyári kalandozások tanúskodott. A



stílus itt mint a tartalom része jelent meg,
magatartásformáinkat kísérő, sőt
meghatározó motívumként. S ha már stí-
lusbravúrról esik szó, ugyancsak egy győri
előadást, a Harag György rendezte
Kisfaludy-játékot kell említeni. Harag va-
lójában tanulmányt nyújtott át ezzel az
előadással: Kisfaludy-ébresztése másfél
évszázad színháztörténetét ívelte át, a
korabeli játékmodor pastiche-szerű föl-
idézésétől a Kisfaludy-darabok ma lehet-
séges stiláris megközelítéséig.

Van-e Csehov-stílus?

A kérdést a vígszínházi Platonov kapcsán
folytatni lehetne: van-e Shakespeare-stílus,
van-e Moliére-stílus, és így tovább? A
nemleges válasz újra és újra magyarázatot
igényel. Historizáló színházi irodalmárok -
nem azonosak a színház-történészekkel -
szakadatlan szívóssággal harcolnak a
„korabeliség" dogmatikus eszméjének
érvényesítéséért, a re-konstruálhatatlan
színháztörténeti stílusok rekonstruálásáért,
a historizáló meiningenizmus újra-
bevezetéséért. A meg-győzés reménytelen,
a modern színház álláspontjának
leszögezése szükséges.

A nagy színházi korszakokban a szín-
pad és a nézőtér közötti konvenció a
jelenidejűség elve szerint működött.
Shakespeare athéni polgárai nyugodtan
viselhettek Erzsébet-kori ruhát, hiszen nem
antik, hanem kortárs (Erzsébet-kori)
mondanivalót fejeztek ki. Szerencsés
esetben későbbi korok is azonosítani
tudják a klasszikusok élményét,
életanyagát, konfliktusait, a sajátjukéval.
Az 17oo-as évek lengyel színházának helyi
nemesekként színpadra lépő Moliére-
alakjai, a múlt század elején Shakespeare
A makrancos hölgyével Ördög-űző'
huszártiszt cím alatt vándorló magyar
társulatok, vagy napjaink tuniszi Nők is-
kolája-előadásának arab ruhás, piros fezes
szereplői - utóbbit Jan Kort említi

nem aktualizálnak, csupán természetes
módon játsszák tovább a klasszikusokban
a maguk életét. Ma már kevés hasonló
példát találni. A meiningenizmus, majd a
naturalizmus az elmúlt korok pontosan
rekonstruált díszleteivel és jelmezeivel a
maga idején kétségkívül kitágította a
színház határait, de a történelmi
akkurátusság színházi jelen időt
szétromboló gyakorlatával le is szűkítette.
A történelmileg hiteles külsőségeket
abszolutizáló színházi szemlélet
meglehetősen rövid korszakát éppenséggel
a történetiség nevében hiba követelően
kiterjeszteni a mára, annál ha-

kább, mert a színháztörténet elmúlt fél
évszázada egyben a színházi jelen idő
visszaállításának története. Az egymást
követő hullámok közül csak az egyik volt
Max Reinhardt híres frakkos Hamletje, és
nem is a legjellemzőbb; „az örök emberit"

hangsúlyozó metafizikus szemlélete
éppenséggel eltér a konkrét társa-dalmi
megfeleléseket, azaz a történelmi
folytonosságot kereső mai tendenciáktól.

Visszatérve a Platonovhoz Horvai István
rendezésében a századfordulós külsőségek
finoman átjátszottak egy mai értelmiségi
életstílus jelrendszerébe. A darab
bizonyos értelmiségi köldöknézés-ről, a
kiüresedés állapotáról szól, és fura módon
éppen vázlatossága, hézagossága, a
történelmi esetlegességektől való eleve-
megfosztottsága teszi lehetővé (inkább,
mint akármelyik másik Csehov-mű
esetében) a modellisztikus értelmezést.
Érdemes ismét fölhívni a témával
foglalkozók figyelmét: a „Csehov-
stílushoz" nem tartoznak hozzá a han-
gulatos enteriőrök, a melankolikus távolba
(az erkélypáholyok tájékára) nézések és az
egyenes derekú színésznők néma
csoportjai.

Színházi stílusok

Az Operettszínház: operett- és musical-
színház. Az Operettszínház többször be-
bizonyította, hogy nem tud musicalt
játszani. Legutóbb a Chicagóval. Sze-
rencsére a darab kaposvári és pécsi
előadásából az érdeklődők megtanul-
hatják a musical szakmai követelményeit.
(És a stílust is.) Ugyanis a színház mint
intézmény színdarabokat játszik, s a mu-
sical is színdarab. Énekelni, lábakat do-
bálni, csillogni nem elég. Amíg az Ope-
rettszínházban egy chicagói börtön lakói a
legdrasztikusabb kifejezéseket is --
finoman szólva - a görög drámák emel-
kedett stilizációjával s egy oktávval az
élőbeszéd fölött ejtik ki, addig ott nem
lehet musical-stílusról beszélni. (Tulaj-
donképpen operettstílusról sem.)

Problematikus, ha egy színház egyen-
stílussal önti le összes előadását, külö-
nösen ha ez a stílus önmagában is eklek-
tikus, amorf és meghatározhatatlan. A Jó-
zsef Attila Színház József Attila színházi
stílusáról van szó. Szerb Antal fanyar iro-
dalmár-szellemessége például tiltakozik
az ellen, hogy egy gyöngécske kísér-
tethistória és krimi szerzőjévé avassák.
Bodrogi Gyula, aki a Bolond vasárnappal a
Józsefvárosi Színházban tökéletes stí-
lusérzékről tett tanúságot, az Éjféli lovas
esetében tévedett. A Bolond vasárnapnak

ugyanis nincs szellemisege, csak a műfaj-
ra jellemző stílusa van; Katajev darabja
egyszerűen egy bohózat. Ugyanúgy kell
játszani, mint százhatvanhat más bohó-
zatot. De Szerb Antalból képtelenség ki-
hagyni a Szerb Antal-i szellemet.

A Nemzeti Színházban dolgozó rende-
zők (a vendégrendezőket is beleértve)
egyéni stílusuk különbözősége ellenére is
egységessé tudják tenni a színház stílusát.
Ez egyaránt megnyilvánul a da-
rabválasztásban és az előadásmódban. Itt
korkérdéseket tárgyalnak, kemény
kritikával, realista módon, a mindennapi
élet szintjén és egyben filozófiai síkra
emelve. „Másodrangúnak" minősített
klasszikusokról bizonyítják be, hogy a
legelső vonalba tartoznak. Shakespeare
I V . Henrikjéről és Szuhovo-Kobilin fan-
tasztikus remekéről, a Tar-e/kin haláláról.
(Érdekes, hogy amikor Neil Simontól Az
utolsó hősszerelmest mutatta be a színház
kilenc évvel ezelőtt, nemigen olvastam
olyasmit, hogy nem való a Nemzetibe.)

Talán nem tévedek, ha úgy gondolom,
hogy az egységes stílus itt az íz-lés és a
gondolkodás bizonyos normái-nak
megtartását jelenti. Ruszt József például
lefaragta A szuzai menyegzőről a
szépelgésbe csúszó lirizálást Ascher
Tamás pedig tartózkodott attól, hogy
zenés-táncos folklórparádét rendezzen
Radicskov Repülés kísérletéből, mert meg-
győződött arról, hogy a tartózkodó, szikár,
filozofikus megközelítés általánosabb
gondolati síkra emeli a kitűnő művet. Mint
oly gyakran, a stílus ez-úttal is a tartalmat
szolgálta.

Következő számaink tartalmából:

Koltai Tamás:
Más nemzetek háza táján

Kaán Zsuzsa :

Csodálatos mandarinok

KeserűKatalin:

In memoriam Bartók

Vinkró József:
Meg kell(ene) csinálni a leckét:

Nánay István:

Chicagók


