
négyszemközt
színházba járni. A múltkor nagyon meg-
örültem, hogy szabadtéren játszottatok egy
Shakespeare-darabot - végre egy olyan
előadás, ahol rá szabad gyújtani. És tudod,
mi történt? Képtelen voltam rágyújtani."

„Miért?" - kérdezi a színész. „Mert annyira
a hatásod alá kerültem, hogy egy
pillanatnyi időre sem tudtam a
szuggesztivitásodtól megszabadulni."

„Ennél nagyobb dicséretet nem is
mondhattál volna. . ." „Nem egészen -
feleli a filozófus -, tudniillik az ilyen
előadásokon az ember megrendül, meg-
indul, a színész hatása alá kerül, és ezt az
élményt viszi haza magával, amikor
távozik a színházból. De hogy a szerző
miért írta meg a darabot, vagy esetleg hogy
a darabban nem látszódik világosan a
cselekvés, azt észre sem veszi, azt nem
tudja meg az előadásból. Vagyis ezzel az
előadással nem azt a hatást érjük el, mint
amelyet Shakespeare el akart érni vele,
mikor megírta a dara-bot."

Felvetődik tehát a kérdés : mégis, hogyan
kell játszani Shakespeare-t? Vegyünk egy
példát: a Lear királyt. (Vehetnénk más
példát is, de erről a darabról már többször
is ejtettünk szót.) Shakespeare nyilván
azért írta meg ezt a dara-bot, mert -
ugyanúgy, mint a Brecht-színház - meg
akarta változtatni saját korának emberét,
gondolkodásmódját. Nem tudta megérteni
azt az őrületet, amely az emberiséget
fenyegette a reneszánsz kori nagy
felfedezések után. Hiszen végeredményben
kora emberének a fejlődő tudomány, a
világ kitágítása birtokában minden
lehetősége megvolt az értelmes, szép
életre. Felfedezték Amerikát - éppen
Shakespeare egyik pártfogó-ja alapítja meg
az Erzsébet királynő tiszteletére elnevezett
Virginia államot. (Virgo = szűz, és
Erzsébet királynő szűzen halt meg.)
Körülhajózták a Jó-reménység-fokot,
megtalálták - ha nem is arra, amerre
Columbus kereste - az Indiába vezető
hajóutat, megalakult a Kelet-Indiai
Társaság, az új fűszerekkel
megváltoztatták az étrendet, például tar-
tósítani tudták a húst. Az ember érezte,
hogy valóban birtokba veheti a világot,
végre megvetheti lábát a földön. De
ugyanakkor a bekerítések során a
gyapjútermelés, birkanevelés miatt föld-
jeikről elűzött parasztok munkátlanul és
kétségbeesve csavarogtak az ország-
utakon, amikor a legszigorúbb tör-
vényekkel tiltották a csavargást - akit
elfogtak, arra bélyeget sütöttek vagy fel-
akasztották. Ugyanakkor mindennapo

sak a vallási viták, és a vallási mezben
megjelenő új törvények egyre zavaro-
sabbak. Terjed a puritanizmus, és egyre
nagyobb a háborús veszély. A Spanyol-
ország által még mindig fenyegetett
szigetországban sorozatosak az össze-
esküvések, lázadások. Mindez ellent-
mond annak a világképnek, humanitás-
képnek, humanitásnak, amelyben a
reneszánsz kori ember reménykedett.
Mindez legalább olyan lehetetlen és
abszurd volt, mint korunkban. E miatt az
abszurditás miatt váltja - gyakran teljesen
váratlanul - a legdrámaibb jeleneteket
egy-egy bohóctréfa, és a Lear királyban
nem azért énekel a Bolond az első
viharjelenet után egy - ma úgy mondanánk
- protest songot, mert - ahogy Ben Jonson
vélte - nem tudta a szerző a cselekményt
tovább folytatni, hanem azért, mert a
képtelen embertelenséget már csak
akasztófahumorral lehet le-leplezni :

Bolond:
...jóslatot mondok, mielőtt elmennék; Míg
pap sok jót mond, s tesz keveset, A
szaladhoz serfőző önt vizet;
Ha majd szabónak úrfi gyámja lesz, S
máglyán nem hithagyó, kurafi vesz, Ha
bíró minden ügyben jól ítél,
S lovag, nemes adósság nélkül él,
Ha nyelven többet pletyka nem repes, S a
zsebmetsző tolongást nem keres, Ha
pénzén uzsorás földet mivel,
S kerítő, kurva templomot emel: Akkor
lesz Albion
Zavarral teljes hon,
Es oly idő jön, aki még megéri,
Hogy fő divat lesz lábbal mendegélni.

(Vörösmarty Mihály fordítása)

Tehát Shakespeare ilyenkor szándéko-
san állítja meg a cselekvést, éppen úgy,
mint Brecht. Ez az abszurd játék hiányzik
az irodalomcentrikus színház deklamáló
előadásaiból.

Bertolt Brecht tehát olyan színházat
kívánt a XX. században, amelyik meg-
változtatja a világot. A marxizmus alap-
ján, tudományos alapon alkotta meg szín-
házát, de ez a forradalmi játékelmélet,
amely megbolygatta a kor egész színházi
világát, még ma is hihetetlen ellenállásba
ütközik. Pedig ha valaki tiszteli a tra-
díciókat, és haladó módon viszonyul
azokhoz a színházakhoz, amelyek szen-
vedéllyel teljesítik hivatásukat, akkor az
Brecht. De minden színház akkor telje-
sítheti csak hivatását, Shakespeare-től,
Moliére-en át Csehovig, ha meg akarja
változtatni a világot.

CSÍK ISTVÁN

Beszélgetés
Jánoskúti Mártával

A tervező hatalmas mappájában egymás
mellett lapulnak a rajzok, vázlatok: egy
koncepció alakulásának, fejlődésének,
megvalósulásának állomásai. Érdekes út -
az Őfelsége komédiása jelmezeinek útja,
története - rajzolódik ki, egészen a
bemutatóig. Az a folyamat, amelynek
során az első, Moliére és Bulgakov
korának jellegzetességeit ötvöző ruhákon
fokozatosan csökkennek a tizenhetedik
századra utaló vonások, és egyre nyíltab-
ban, direktebben jelennek meg a har-
mincas évekre, a „személyi kultusz"

ellentmondásos korára mutató jelzések. A
kritikák jelentős része azonban éppen ezért
a közvetlen megközelítési módért
marasztalta el a jelmezeket, és pontosan
azt az összetett, áttételesebb jellemzést
kérte számon a tervezőtől, ami az első
vázlatokban megfogalmazást nyert.

- Most könnyű lenne arra hivatkozni,
hogy lám, én eleve úgy gondoltam; ez
azonban nem lenne igaz! - válaszol-ja a ki
nem mondott kérdésre, kissé indulatosan,
Jánosk úti Márta. - A színházi előadásoknál
nagyon csalóka dolog külön-külön
vizsgálni egy-egy részteljesítményt! Nem
elég a jelmezek fejlődését-formálódását
vizsgálni; legalább ennyire fontos, vagy
sokkalta fontosabb, hogy ez a fejlődés
hogyan kapcsolódik az előadás egészének
kialakulásához! Mert mi is történt
tulajdonképpen? Az, hogy úgy éreztük -
mi, a produkció részesei, valamennyien -,
hogy Moliére személyes drámája akkor lesz
általánosítható, ha benne eljátsszuk
Bulgakov személyes drámáját is. De abban
is megegyeztünk, hogy bármennyit írtak,
bármennyit beszéltek már azokról a
bizonyos „személyi kultuszos" évekről, az
emberek, főként a fiatalok még mindig nem
értik, nem ismerik eléggé, hogy mi is
történt abban az időben ... Minden ezzel
kapcsolatos információt lényegesnek tartot-
tunk! Félreértés ne essék, nem azt akartuk
bebizonyítani, hogy erről szól a darab, csak
annyit szerettünk volna elér-ni, hogy a
nézők feltétlenül rádöbben-jenek: erről is
szól . . . De nem voltunk bizonyosak abban,
hogy ezt a célt, az eredeti elképzelések
alapján, sikerül félre-



érthetetlenül elérni! Ezért kerestük azokat
az elemeket, amelyekkel egyértelműen
orientálhatjuk majd a nézőt, és megtaláltuk
- a jelmezekben is .. . Lehet, hogy a
félelmeink indokolatlanok voltak, lehet,
hogy ha kevésbé egyértelműek a ruhák,
maga a mű is szélesebb, gazdagabb
értelmezést kaphatott volna, én azonban
vállalom a megvalósult ruhákat, hiszen
saját, legjobb meggyőződé-sem alapján
terveztem meg őket. Válla-lom, még akkor
is, ha azt mondják, „elrontottam" a saját
terveimet!

- Nem vagyok bizonyos abban, hogy a mai
tizen-, huszonéveseknek az a csizma. az a
fehér zubbony mond valamit .. .

- Lehet; bár valamit, bizonyos vagyok
benne, nekik is mond! De nemcsak ró-luk
van szó. Az idősebbek, akik gyermekfejjel
vagy fiatalon átélték ezeket az éveket,
ugyancsak kíváncsiak! Ezt bizonyítja
egyébként az előadás eddig megtett útja,
élete is.

- A közelmúlt másik, nagy visszhangot
kiváltó munkája A sanda bohóc jelmezeinek
tervezése volt .. .

- Nagyon szerettem ezt a figurát, a Füst
Milán elképzelte Goldnágel Efraimot, és ha
nem is sikerült egészen úgy színpadra
idézni, ahogy elképzeltük, ahogy
elképzeltem, most sem tagadhatom meg
tőle szeretetemet. Ez a feladat azért volt
különösen izgalmas, mert a kisregény
lebegő, abszurdan groteszk világa egészen
sajátos stílust igényelt a színészektől is. A
jelmezeknek, ruhák-nak - azon túl, hogy
egy színes, kavargó, folyton-folyvást
mozgásban levő közeg attrakcióihoz kellett
légkört teremteni -, olyan feladatuk is volt,
hogy könnyebbé tegyék a színésznek
megtalálni e különös stílus eszközeit. Az öl-
tözék fogódzót is jelentett; alighanem ebből
adódtak munkánk bizonyos követ-
kezetlenségei.

- A sanda bohóc néhány jelmezét alaposan
megtépik az előadás során. Efféle téphető
ruhákat kellett, tervelnie, például, az Operett
szereplői számára is. Mit jelent a tervező
szempontjából egy-egy ilyen feladat?

-- Mondjam azt, hogy lidércnyomást?
Azt hiszem, minden jelmeztervező rémál-
ma az olyan darab, amelyben a szereplők
egymásnak esnek, és tépik, szaggatják
egymásról a ruhát! Es nemcsak azért, mert
eleve úgy kell tervezni, hogy az
összetépett ruha, leszaggatott öltözék egy
másfajta esztétikumot képviseljen,
másfajta dramaturgiai funkciót töltsön be,
mint a makulátlan, eredeti jelmez - ez,
önmagában még izgalmas és vonzó

feladatot is jelenthetne hanem azért is,
mert az ilyen feladat fokozott igény-
bevételt jelent az anyagoknak, és fokozott
felelősséget, nagyobb szakértelmet
igényel a műhelyektől. Olyan, tőlünk
nagyrészt független tényezőknek vagyunk
tehát kiszolgáltatva, amelyek állandó
Damoklész-kardjaként lebegnek a fejünk
felett!

- Milyen tényezőkről van szó?
- Nagyon sokan, nagyon sokszor el-

mondták előttem is, hogy bizonyos
munkákra nincs már szakember; a dísz-
lettervezők számára is örök gondot jelent,
hogy a régi, aranykezű mesteremberek
lassan kiöregednek, a hajdani gárda el-

tűnik, és nyomasztó, betölthetetlen űrt
hagy maga után. A jelmeztervezőket ez

a siralmas helyzet még lehetetlenebb hely-
zetbe hozza, hiszen a krinolinokat, a kö-
zépkori, hegyes orrú, puha cipőket,
csizmákat nem lehet jelzésekkel helyette-

síteni! Már ma is alig-alig van, aki ezeket
megcsinálja, és a Tisza Cipőgyár
legújabb modelljeit mégsem adhatom
Goldoni vagy Shakespeare hőseire . .
Állítom, hogy a magyar színházi élet leg-
nagyobb gondíja nagyon rövid időn belül
a jól képzett technikai személyzet hiánya
lesz; a tizenkettedik órában vagyunk,
hogy a még meglevő szaktudást meg-
menthessük. Mert élnek még, ha nem is
sokan, azok a mesterek, akiknek a keze
alatt, afféle régi, céhes módszerekkel,
meg lehetne tanulni a szakmát.

Nincs, aki megtanulja?

Jánoskúti Márta jelmezterve Edward Bond Fej vagy írás című drámájár:ak vígszínházi előadásához
(Bodócs Istvánné felvétele)



 Inkább azt mondanám: intézménye-
sen senki sem gondoskodik arról, hogy
legyen! Vannak, ma is vannak a szak-
mának olyan megszállottjai, akik nem
sajnálják rá az időt és fáradságot, hogy
ötször-hatszor szétfejtve és össze-rakva
egy-egy sajátos ruhadarabot, el-lessék
elkészítésének fortélyait; de kevesen
vannak. Egyébként is az az igazság, hogy
nem is várhatjuk el tőlük, hogy a napi
feszített munka, a háztartás és a gyerekek -
hiszen többnyire családos asszonyokról
van szó - mellett efféle szakmai
továbbképzésre áldozzák az éjszakáikat.
Persze, az is igaz, hogy a színháznak sincs
már meg az a presztízse, tekintélye,
varázsa, ami valamikor a legjobb kezű ,
legjobb ízlésű mestereket ide csábította.
Valamikor a cipészek versengtek a
színházi megbízatásokért, hiszen óriási
vonzerő volt és nagyszerű reklám egy-egy
népszerű, híres „sztár" lábára cipőt
csinálni. Most nekem kell a nyakamba
venni a várost, körül-udvarolni a munkába
már belefáradt, idős embereket, hogy
vállalják el, ugyan, vállalják már el ezt a
néhány cipőt. S ha valamit elront, vagy
egyszerűen félreért, és ennek
következtében tönkre-megy az egész
elképzelésem, akkor is jó képet kell
vágnom a dologhoz, mert tudom, hogy
holnap is kell a szín-háznak cipő, és nincs
más, akihez fordulhatnék! Mert miért is
vesződne egy szövetkezet, vagy akár egy
magánkis-iparos a mi színházi
bolondériáinkkal, amikor más, sokkal
egyszerűbb munkákkal játszva többet
kereshet! A Vígszínház, tapasztalataim
szerint, jobb helyzetben van, mint a többi
társulat, a gazda-sági vezetés is rugalmas,
megértő, segítőkész - sőt, gazdasági
igazgatónk egyik kezdeményező és
szervező egyénisége a jelenleg éppen
tervezeti stádiumban le-vő
mentőkezdeményezéseknek - de még itt is,
így is a munkánk nagyobbik része az
efféle házalás, anyagbeszerzés...

 Anyagbeszerzés?

 A színházi műhelyek csak azokból az
anyagokból dolgozhatnak, amelyeket a
kereskedelemben kapni lehet, illetve
azokból se mindig, mert nem biztos, hogy
a számunkra létfontosságú anyagokat nem
kapja-e meg már előttünk egy maszek
butikos . . . Egy kicsit sarkítva a kérdést,
valahogy úgy áll a dolog, hogy normális
körülmények között az ember kitalál
valamit, megtervez egy ruhát, és
megvásároltatja hozzá az anyagokat; a
jelenlegi körülmények között

viszont, ha el is képzelünk valamit, elő-
ször körülnézünk, mi az, ami kapható a
piacon, és ahhoz igazítjuk az elképzelé-
seinket. Külön gond és örök bosszúság
volt a műszálas anyagok hihetetlenül
széles körű térhódítása; ezek az anyagok
egyáltalán nem, vagy alig-alig festhetők,
sok esetben tehát, ha faktúrájukat, esé-
süket tekintve meg is felelnének, le kell
mondanunk róluk. Nem kevésbé kínzó,
állandóan visszatérő probléma hogy az
egyes anyagok a divat hullámzása vagy a
gyártó szeszélye következtében egy-két
hónapon belül kifogyhatnak, egyszer s
mindenkorra eltűnhetnek a boltokból,
sokkal hamarabb, mint ahogy egy sikeres
darab lefut a színház műsorában. Az
elkopott ruhákat, kirojtosodott jelmezeket
újra kellene csináltatni, de - itt a bökkenő
- az eredeti anyag már nem hozzáférhető .
. . A másféle anyag pedig megváltoztatja
az előadást is; megalkuvás a tervező, a
rendező, a színész számára egyaránt!
 Nem jelenthetne bizonyos segítséget, ha a

színház azokat a ruhákat, kiegészítőket
vásárolná fel, amelyeket évtizedek óta őrizget
naftalinba csomagolva az idősebb generáció?

- Dehogynem! Különösen a kiegészítők,
táskák, övek, csipkék, legyezők,
napernyők, sétapálcák és a többi tekin-
tetében . . . Most még volna lehetőség is
rá, talán az utolsó lehetőség, hiszen lassan
elmegy közülünk az a generáció, amelyet
még arra tanított a szükség és a két
világháború, hogy minden kis fodrot,
csipkét, minden zsebkendőt gondosan
megőrizzen, hátha jó lesz még valamire . .
. De, sajnos, itt is határt szab-nak a
lehetőségeink - a pénzügyi keretek!
Díszlettervező kollégáimat gyakran a guta
kerülgeti, amikor azt látják, hogy a régi,
szanálásra kerülő városrészekből a
házgyári lakásokba költöző családok
hogyan kótyavetyélik el, faanyagként, a
jellegzetes bútorokat, hogyan vernek szét
egy-egy ebédlőt, hálószobát, amire talán
már a jövő évadban lenne égető szükség -
de hiába. A raktár kicsi, vásárolni csak
egy-egy konkrét produkcióhoz lehet.
 Mi lehetne a megoldás ebben az áldatlan

helyzetben?
 A legjobb megoldás, azt hiszem, az

lenne, ha vissza tudnánk állítani a szín-ház
hajdani varázsát, társadalmi szerepét.
Bizonyos vagyok benne, hogy az a
gyárigazgató, vagy az a boltvezető, aki
szereti a színházat, segítené a munkánkat,
megkönnyítené a dolgunkat, hiszen

erre most is akad példa, nem is egy! Akkor
a tehetséges, fiatal szakemberek is
szívesen jönnének megtanulni a régi
mesterek fogásait . . . Ez azonban túlsá-
gosan is távoli cél. Közvetlen, konkrét
segítséget jelentene, ha csak afféle tűzol-
tómegoldásként is, ha megkezdődne vég-re
a színházi műhelyek számára közép-szintű
szakemberek képzése, mondjuk, a képző-
és iparművészeti szakközépiskolákban.
Ilyen elképzeléseket feszeget az a tervezet
is, amelyet már említettem. Az anyagok
beszerzésére, kikészítésére, festésére pedig
valamilyen központi szervet kellene
létrehozni.
 Olyan létesítményre gondol, mint amilyen

a Német Demokratikus Köztársaságban vagy -
például - Pozsonyban működik?
 Igen! A pozsonyi műhely azért is

ideális, mert szükség esetén régi tech-
nológiákkal képes előállítani egyes anya-
gokat, és az igények szerint, sajátos
textíliák szövésére is vállalkozhat. A po-
zsonyi példát rendkívül vonzónak tartom
azért is, mert ez a műhely - helyzetéből
adódóan - rendkívül rugalmas, a szín-ház
életéhez közvetlenül kapcsolódó munkára
képes. Természetesen tisztában vagyok
azzal, hogy egy ilyen, központosított,
mindennel felszerelt üzem nem olcsó
mulatság, de létrehozása előbb-utóbb
megtérülne, hiszen a szegénységünkből
fakadó rögtönzéseink is igen sokba
kerülnek ám!
 Mivel magyarázza, hogy színházi éle-

tünkben éppen most, amikor a látvány
jelentősége egyre inkább előtérbe kerül, a
színházi élmény eme meghatározó elemét
szolgáló műhelyek ennyire háttérbe szorultak?
 Részben azzal, hogy a tervezők s a

műhelyekben dolgozó régi szakemberek
eddig, ha hihetetlen nehézségek árán is, de
valahogy mindig meg tudták oldani
feladataikat. A rögtönzések, szükség-
megoldások, problémák és gondok nem
„jöttek át" a rivaldán, csak a színházi
emberek idegeit ették . . . A szükség
egyébként néha nagyszerű ötleteket, két-
ségbeesetten zseniális megoldásokat su-
gall, mégis jobb lenne, ha nem a szükség,
hanem a lehetőség inspirálná a rendezőt és
a tervezőt . . . No de ezt csak úgy,
zárójelben. Visszatérve az eredeti
kérdésre, alighanem az is szerepet játszik
ebben, hogy nálunk a verbális színháznak,
a kimondott szónak túl sokáig volt
egyedüli tekintélye, és ennek túl szívósak a
hagyományai .. .
 Gondolom, ez a kérdés gyakran szóba

kerül a Képzőművészeti Főiskolán is, ahol



világszínház
jelmeztervezést tanít. Beszéljen erről a mun-
kájáról is

- Nem hiszem, hogy erről a témáról sok
újat tudnék mondani , azok után, hogy a
SZÍNHÁZ-ban a közelmúltban megjelent
Szinte Gábor tanszékvezető nyilatkozata.
Ami a saját munkámat illeti?
Jelmeztervezést tanítok, de nem azzal a
céllal, hogy csak jelmeztervezőket
neveljünk: tervezőket szeretnénk képez-ni,
és a hangsúly ebben az esetben a meg-
növekedett igényeket követni tudó, komplex
tervezői szemléleten van! Nem steril
körülmények között oktatunk, hanem
szoros kapcsolatban a hétköznapi gya-
korlattal, a színházi valósággal. Ezért
remélem, hogy végzős tanítványaim
számára sem jelent majd valamiféle
stressz-hatást, ha kikerülnek a főiskola
falai közül. Igyekszünk úgy tanítani őket,
hogy idejében megismerjék és megértsék,
milyen közegbe kerülnek, és úgy neveljük
őket, hogy minden erejükkel igyekezzenek
majd jobbá tenni ezt a közeget.

E számunk szerzői:

BALOGH TIBOR
a Színházművészeti Szövetség
munkatársa

BODÓ LÁSZLÓ
a Dunántúli Napló munkatársa

BUDAI KATALIN
újságíró

CSÍK ISTVÁN
újságíró, az Ipari Minisztérium Sajtó- és
Propaganda Osztályának csoportvezetője

FORRAY KATALIN
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

HERMANN ISTVÁN
az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára

KOLTAI TAMÁS
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

KŐHÁTI ZSOLT
újságíró, a Filmkultúra főszerkesztője

MAJOR TAMÁS
színész, rendező, kétszeres Kossuth-díjas

NÁDRA VALÉRIA
újságíró, a Magyar Televízió munkatársa

NANAY ISTVÁN
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLYI ANDRÁS
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

RAJK ANDRÁS
újságíró, a Népszava főmunkatársa

SZEKRÉNYESY JÚLIA
újságíró, az ES munkatársa

SZÓDY SZILÁRD
a Művelődési Minisztérium főelőadója

NYIKOLAJ ZSEGIN
szovjet színikritikus,
a moszkvai Tyeatr munkatársa

PÁLYI ANDRÁS

A színház -
és ami helyette van

Az idei Holland Fesztivál margójára

Amikor Antonin Artaud a harmincas évek
derekán leírta azóta színházi körök-ben
már-már szállóigévé lett hasonlatát, hogy a
színész legyen olyan, akár a máglyára
küldött szent, aki még a lángok közül is élő
jeleket ad, elsősorban a színház társadalmi-
közösségi hatásképtelensége ellen
tiltakozott. Úgy érezte, hogy a
pszichológiai színház kétségbe-esetten
azon igyekszik, bevezesse az ismertbe az
ismeretlent, vagyis feloldja és letagadja a
mitikust, ahelyett, hogy megidézné. Azóta
fordult a kocka. Divatba jött a máglyáról
jeleket adó szent, divatba jött a mitikus
erők megidézése, a lélektani igazságok
elutasítása, s nemegyszer a szakmailag
elmélyültebb munkát folytató együttesek és
alkalmi csoportok egymással versengve
azon igyekeznek, hogy az ismertet
bevezessék az ismeret-lenbe. Azaz divatba
jött a titokzatosság, a közönség
meghökkentése, sőt, divatba jött a
közönség meghökkentésének divat-ja. Jobb
esetben ez öniróniát jelent, rosszabb
esetben cinizmust. E folyamat kezdete a
hatvanas évekre tehető, de akkor még
erőteljes és valóságos mű-vészi megújulást
ígért, színháztörténeti jelentőségű
eredményeket gyümölcsözött (Grotowski,
Living Theatre stb.). A hetvenes évek
végére azonban, úgy tűnik, az „új
avantgarde" - átmenetileg? - ki-fulladt, a
produkció és a mutatvány primátusa a
színházban egyre döntőbb súllyal
álproduktivitást és önmutogatást jelent.

Az a Nemzetek Színháza fesztivál,
melyet 198o tavaszán rendeztek meg
Amszterdamban, minden impozáns sok-
színűségével, mobilitásával, szabados-
ságával végül e kórkép jellegzetes tükrét
tárta elénk. E bemutatósorozatot, ahogy
erről a SZÍNHÁZ 1980/9. számában több
írás is tudósított, a színházi élet
peremvidékén jelentkező törekvéseknek
fórumot adó ún. „Bolondfesztivál"

keretében rendezték meg. Mellette a Hol-
land Fesztivál tavaly még megőrizte
hagyományos „komolyságát" és tradici-
onalizmusát. Idén már a Holland Fesz-
tiválra is betörtek a „bolond" szelek: a
program több olyan produkciót hirde

tett, melyekét csak bajosan lehet szín-házi
előadásnak nevezni, inkább olyas-
valaminek, ami a színház helyett van. Ennek
megállapítása önmagában még nem kíván
értékelés lenni, inkább bizonyos tünet
regisztrálása. A színházi kísérletezés,
miután egészséges hevülettel meg-
próbálta lebontani azt a falat, mely az élet
és a színház között emelkedett, el-jutott a
puszta színszerűség, a színházi jelleg
kérdésessé tételéig. Nem biztos, hogy
mindaz színháznak nevezhető, ami
manapság egy színházi fesztiválon látha-
tó, lehet, hogy inkább csak ihletében,
kiindulópontjában teátrális. Esetleg rend-
hagyó, furcsa, játékos tükör, amelyben, ha
tetszik, a világ többé-kevésbé de-formált,
tanulságos vagy tanulság nélküli képét
pillanthatjuk meg. Elmond-ható ez az idei
Holland Fesztivál bemutatóiról is, noha
ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy
nem láthattuk az ősszes fesztiválpremiert,
sőt azt is, hogy a Holland Fesztivál
hagyományos profil-ja szerint elsősorban
zenei és zenés szín-házi seregszemle, s
azok a prózai elő-adások, melyekről itt
beszélünk, a fesztiválprogramban inkább
kiegészítő szerepet töltenek be. (E sorok
írója például nem volt jelen az Állami
Bábszínház Bartók-műsorainak
amszterdami bemutatóján.) Az egyhetes
ízelítő, amiről viszont számot adhatunk,
megengedi, hogy néhány széljegyzetet
fűzzünk napjaink színházi forrongásainak
margójára.

Hamlet, vagy amit akartok

Alighanem az amerikai illetékességű, de
párizsi székhellyel is rendelkező Stuart
Sherman hozta a fesztiválra a
„legbolondabb" produkciót. A műsor-füzet
arról tudósít, hogy Sherman 1978 óta
minden esztendőben részt vett egy-egy
előadással a Holland Fesztiválon. Ezeket
nem láttam, sőt visszhangjukat sem
ismerem, tehát csupán idei vállalkozásáról
szólhatok, mely a Hamlet - variáció egy
témára címet viselte, s az új színházi
törekvéseket pártoló, jobb napokat is
megélt Mickery Színház kis termében
került színre. E Hamlet-variációban adva
van hat színész (részben hazaiak, azaz
hollandok, részben kül-földiek), hat
koponya, hat fakard (vagy inkább fatőr),
hat faajtó, mely kérdéses pillanatban sarka
körül megfordítható, az ajtókban mélyedés,
ahová a tőröket be lehet dugni. E kellékek
nagyjából elegendőek is Shermannek,
hogy variációit végigjátssza: a hat színész
egyen-ként megáll a maga ajtaja előtt,
különféle


