
fórum
újra bizonyítandó, hogy egy remek szín-
házi előadás a legjobban megkomponált
drámai művet is megemelheti. Nemrég
láttam a világhírű leningrádi rendező,
Tovsztonogov színházában a drámát, s ott
a színpadon, az ominózus beszélgetés
színhelyén, a szibériai teázó előtt valódi
kiskert állt, amelyet gondosan
körülszegezett igazi fakerítés védett. Mi-
kor valamelyik vendég belerúgott a léc-be,
rátaposott a virágokra, hallatszott a
reccsenés, látszott a pusztulás. Ezek a
naturalisztikus jelenetecskék nemcsak
megkönnyítették a mély értelmű szimbó-
lum értelmezését, de fel is fokozták annak
értelmét. A színházi megjelenítés általában
is plasztikusabbá, nagyszerűbbé teheti a
drámát - mint idézett példánk is bizonyítja
-, sőt olyan apróbb, de nem jelentéktelen
momentumokat is felszínre hozhat,
amelyek az olvasás során, a sorok között
talán elveszhetnek.

Visszatérve A múlt nyáron történt
elemzéséhez, amely meglehetősen vonta-
tottan kezdődik, s az apró, hétköznapi
tényekből, vampilovi szóhasználattal, a
„körülmények találkozásából" csak lassan
áll össze a dráma, de érdekes módon a
fináléban - amely teljesen a csehovi
szimbólumrendszer jegyében fogant - igen
felgyorsulnak az események. Az utolsó
jelenetben a nemzedékek kézfogásának a
gondolata is felcsillan, ugyanis az
ábrándos-kislányos Valentyina és az
életben megfáradt favágó, Jeremejev, a két
legtisztább ember hozza ismét rend-be a
kiskertet.

Vampilov utolsó drámája olyan, mint
egy jól megkomponált szimfonikus mű,
amelyben minden szólam egyaránt fontos,
s csak együtt teljes és egész. De a
szólamok külön-külön is jelentősek, hi-
szen a tajgai vadászatokba belerokkant, a
magára hagyott, a megérdemelt nyugdíjért
hiába kilincselő Ilja Jeremejev, a saját
lányának, Valentyinának belső énjét nem
ismerő Pomigalov, a teljesen elvadult,
szabadságát is önkényesen meg-
hosszabbító Paska, a sikertelen életét
ostoba szólamok mögé rejtő Mecsetkin, a
szerelemre éhes Kaskina sorsdarabjai
önmagukban is jellemeznek és minősíte-
nek. Másképpen fogalmazva, A múlt
nyáron történtben sűrítve vannak jelen
Vampilov főbb írói erényei: közéleti
érzékenysége, groteszk világlátása, anek-
dotázó kedve, sajátos - néha morbid -
humora és modellteremtő ereje.

A tragikus 1972-es év nyarán Vampilov
még hozzáfogott egy vígjáték meg-
írásához, de csupán két jelenet készült el

a darabból. A felülmúlhatatlan Nakonyecs-
nyikovban a népszerű énekes, a nők bál-
ványa, Vagyim Eduárd és a címszereplő, a
kisszerű „figáró" véletlen találkozásának
ötletéből feltehetőleg a drámaíró sorsának
persziflázsát készült színpadra
fogalmazni, de teljes bizonyosságot csak a
kész darab adhatott volna.

A drámaírói talentum talán a legritkább
adottság az irodalmi pályán. Alekszandr
Vampilov azon kevesek közé tartozik,
akik vérbeli drámaírónak születtek, de
azon szabálytalan sorsú művészek sorába
is beleillik, akiket haláluk után fedeznek
fel, majd az idő múlásával újra és újra
felfedeznek. Az, hogy darabjait az utóbbi
években mind többször játszszák a hazai
és külföldi színházak, s kiadták műveinek
válogatott gyűjteményét is, nem egyszerű
tiszteletadás a korán elhunyt író előtt,
hanem írásművészetének - némileg
megkésett - nyílt elismerése. Rövid élete
és hirtelen halála egy másik „irkutszki
történetet" terem-tett. „Ahogy ez már lenni
szokott - írja V. Szaharov -, volt ebben az
érdeklődés-ben bizonyos felszínes
kíváncsiság, egy adag »Vampilov-divat«
is, pedig kétségtelen, hogy a siker forrását
magában az íróban kellett keresni, aki
nemcsak né-hány sikeres darab
megírására volt képes (ez esetben
semmiféle divat nem segített volna rajta),
hanem valami egységeset is tudott
teremteni - lendületes, öntörvényű, sajátos
esztétikájú színházat."

Helytelen és történelmietlen lenne fel-
tenni azt a kérdést, hová fejlődött volna
Vampilov drámaművészete, ha a csehovi
drámatípus egyik modern reprezentánsát
nem ragadja el a kegyetlen halál.
Tudomásul kell vennünk azt, hogy egy
ígéretesen bontakozó írói pálya akkor
szakadt meg váratlanul, mikor a színpad
kezdte már megismerni és befogadni a
szokatlan hangvételű, kedélyes irkutszki
„fenegyereket".

A „Vampilov-összes" már megíródott,
az élet- és művészpálya idő előtt
bevégeztetett, de a lehetséges színpadi
értelmezések és megjelenítések még sok
újat és jellemzőt hozhatnak felszínre a
tragikus sorsú szibériai író drámai mű-
veiből.

A közel másfél évtized távlatából már
bátran kimondhatjuk, hogy a Vampilov-
drámák - bár művészete körül az értel-
mezések még nem jutottak nyugvópont-ra
- kiállták az idők próbáját, s darabjait
bemutatni már nem csupán kísérletező-
divatozó újdonságnak számít, hanem
megtisztelő művészi kötelességnek.

MIHÁLYI GÁBOR

A magyar „gazdag
színház"
szegénysége

Kérdés : mi az oka annak, hogy ismertebb
filmrendezőink munkáira még ma is van
kereslet a nemzetközi piacon, holott
filmművészetünk csillaga most éppen nem
ragyog valami fényesen, míg ugyanez
nem mondható el színházi rendezőinkről.
Se nevüket, se munkásságukat nemigen
ismerik határainkon kívül, ahol a magyar
színháznak nincs is komoly ázsiója.

Ennyivel tehetségtelenebbek lenné-nek
színházi rendezőink?

Gothár Péter filmje, a Megáll az idő
világsikert aratott, Amerikában Oscar-
díjra is jelölték, de vajon meddig jutott el
a színházi rendező Gothár Péter híre?

Igaz, Ács János Marat-Sade-rendezése
nagydíjat nyert a belgrádi BITEF-en.
Azonban ez az a bizonyos kivétel, amely
erősíti a szabályt. Nem tagadnám, ez az
előadás nekem is a kevés számú nagy
színházi élményeim sorába tartozik, amely
a maga közép-kelet-európai tartalmával
lelkem mélyéig felkavart. Nem is
csodálkoztam azon, hogy Belgrádban is
megrendítette az ottani nézőket. De már
nem sikerült ugyanezt a sikert elérni a
nancyi fesztiválon. Magyarázható ez azzal
is, hogy itt nem működött a tol-
mácsberendezés. Azonban francia kritikus
ismerőseim véleményéből az derült ki
számomra, hogy az előadás mondani-
valójának lényegét mégiscak meg-értették;
ezt azonban nem érezték a maguk
problémájának. Ok elsősorban a darab
vizuális megjelenítésére figyeltek, és úgy
találták, a felvonultatott szín-padi
effektusok kevés újat tartalmaznak. És ha
az ő szemükkel tekintek vissza Ács János
rendezésére, nehéz tagadni a bírálat
jogosságát. Jellemzőnek vélem, hogy csak
az előadás műsorfüzetét fel-lapozva
emlékeztem vissza a díszlet-tervező Szegő
György nevére.

A nancyi fesztiválon tavaly (azaz 1984-
ben) egy lengyel együttes, a poznani Teatr
Nowy társulata nyerte el a nemzetközi
kritikuszsűri első díját, pedig
tolmácsberendezés híján Janus
Wisniewski rendezése is csak vizuális és
hangeffektusokra bízhatta a maga
ugyancsak közép-kelet-európai üzenetét.



De ezúttal a Tadeusz Kantor nyomán
szavakból, gesztusokból, maszkot viselő
eleven bábuk mozgásával megszerkesztett,
kialakított színpadi jelrendszer elég
erőteljes volt ahhoz, hogy áttörje a nyel-

korlátokat.
Ha külföldön színházat látok, és nem

értem az előadások nyelvét, rám is
elsősorban azok a produkciók hatnak, ame-
lyek kellően látványosak, tele vannak
újszerű, eredeti teátrális ötletekkel. Míg
kínlódást jelent végigülni egy olyan
előadást, amelyben a színészek csak
beszélnek, beszélnek, és látnivaló alig
akad.

A mi hazai kőszínházainknak Groowski
terminológiájával élve: a mi „gazdag
színházaink"-nak éppen az a gyengéje,
hogy kialakított jelrendszerük - ritka
kivételektől eltekintve - nagyon is
konvencionális, fantázia- és eszközszegény.
És többnyire a „kivételek-kel" is csak
színházi világunk perifériáján
találkozhatunk.

Ez a belemerevedés a megszokottba, a
hagyományosba, a fantáziátlanság leg-
szembetűnőbben hazai színpadi előadá-
saink díszleteiben, színpadképeiben ér-
,ékelhető.

Köztudomású, a díszletnek az a funk-
ciója, hogy jelölje a színhelyet, határozza
meg a színészek mozgásterét, segítse a
maga képi eszközeivel az előadás
atmoszférájának kialakítását, s lehetőleg
szép és látványos is legyen. Ezeknek a
követelményeknek jól-rosszul termé-
szetesen a mi díszleteink, színpadképeink
is eleget tesznek. Azonban ritka, mint a
fehér holló, hogy a színpadkép részt
vállaljon a darab, az egyes jelenetek ér-
telmezésében. Holott a művészi kép, a
látvány nemcsak arra alkalmas, hogy
közvetlenül „leképezze" a valóságot,
hanem arra is, hogy közvetett formában,
képi voltában, szimbolikusan, me-
taforikusan is szóljon a világról.

hazai rendezőink n a g y többsége eleve
elutasítja az úgynevezett „beszélő dísz-
leteket". Arra hivatkoznak, hogy ezek a
díszletek előre elmondják, kifecsegik a
rendezői koncepciót, önálló életbe kez-
denek a színpadon, és ezzel elnyomják a
rendezőt, színészt. Művészeink eleve
óckodnak az erőteljes képi látványtól, mert
(gyakran joggal) tartanak attól, hogy a
színpadkép valóban „lejátssza" őket.

Emlékezzünk vissza, milyen ellenál-
lásba ütköztek David Borovszkij dísz-
letképei a Vígszínházban. Magyarázta ezt
a megütközést, hogy közönségünk-nek,
kritikánk egy részének akkor még

nagyon is újak és szokatlanok voltak ezek
a díszletek, de az is igaz volt, hogy
Borovszkij színpadképei valóban
függetlenedtek Horvai rendezéseitől.
Többet, mást, vadabbat mondtak, mint
amire a magyar rendező és színészei
vállalkozni tudtak és merészeltek. Ugyan-
ez a díszletkoncepció tökéletesen mű-
ködött Ljubimov vagy Efrosz rendezé-
seiben. Ismeretes, milyen hatásos és
sokatmondó képi effektust jelentett
Ljubimov Hamlet-előadásában a törté-
nelem mozgását jelképező sötét függöny.
Borovszkij díszletképe itt mégsem ural-ta,
játszotta le az előadást, hanem pontosan
szolgálta a rendezői mondanivalót, és
megfelelt az egyes jelenetekben szükséges
színterek, képek kívánalmainak.

Idézhetünk hazai példákat is. Elsőnek
Camus Caligulájának az előadását, amely
Paál István és Najmányi László együtt-
működéséből született, és a magyar
színházművészet elmúlt negyven évének
egyik legizgalmasabb, legeredetibb pro-
dukciója volt. Nem tudok még egy hazai
előadást, amely ilyen következetesen
épített volna a színpadi tárgyak (egy
hatalmas gongba szerelt tükör, homok-
bucka, színpadot borító ponyva), jel-
mezek (karateruhák és vívómaszkok)
szimbolikus, metaforikus felhasználha-
tóságára. Ebben az előadásban ugyan-
azok a tárgyak, kellékek az egyes jele-
neteken belül nyerték el (különféle)
értelmüket, funkciójukat. Paál forradal-
masíthatta volna a magyar színházművé-
szetet, ha kitarthat ezen az úton. Csak-
hogy neki, mint volt amatőr rendező-nek,
bizonyítania kellett, hogy tudja azt is, amit
a főiskolát végzett hivatásosak, és lassan,
fokozatosan ő is hozzáidomult a magyar
színház szabványaihoz. Najmányival
együtt még néhány nagyszerű produkciót
hoztak létre - bár vissza-tértek a
hagyományos díszletképekhez. De ezek a
díszletek még „beszéltek", értelmezték az
előadást. A legsikerültebb az Übü király

díszlete volt, ahol a méretek
felnagyításával patkányperspektívából
ábrázoltak egy utcasarkot, járda-szegélyt,
csatornanyílást.

(Komoly vesztesége a magyar szín-
házművészetnek, hogy Najmányit nem
elégítette ki a díszlettervezés, amelyben
kimagasló teljesítményelvre volt képes,
hanem avantgarde álmait követve,
beleveszett a messzi világba.)

A beszélő, jelképes tartalmak kifeje-
zésére is hivatott díszletek irányába indult
el Pauer Gyula is Kaposvárott. Gon-
doljunk a ponyvával, kötelekkel kialakí

tott ardennes-i erdő képére az Ahogy

tetszikben, vagy az Ivanov fenyőkéreggel
teleszórt színpadképére. Sajnos ilyen
irányú törekvései még a kaposváriaknál
sem találtak teljes megértésre, ahol a ren-
dezők szintén nem kedvelik, ha a díszlet a
színészi játék rovására túlságosan elő-
térbe nyomul.

Vitathatatlan, Kaposvárott sikerült
kialakítani a színpadképek csak rájuk
jellemző stílusát ami a látvány szürke-
ségében, a jelmezek szegényességében,
koszlottságában jelentkezik. El is nevez-
ték ezt a stílust kaposvári „szürkének"

vagy „topinak". Jelképes, értelmező
funkciókat szolgál: a magyar provincia
kisszerűségét, szegénységét, nyomorú-
ságát hivatott kifejezni. De lassan ez is
megszokottá, unalmassá válik, és ahogy a
magyar valóság mindinkább „eltarkul", a
régi szegénység mellett mind hivalko-
dóbbá válik az újgazdagok előkelősködő
rongyrázása, érvényét is veszti.

Sajátos, csak rájuk jellemző jelrend-
szer működteti Ruszt és Jancsó színpadi
rendezéseit is. Csak az a kár, hogy
jelrendszereik eszközszegények, variá-
ciós lehetőségeik szűkösek. Már az elő-
adás első negyedórájában kiterítik min-
den kártyájukat. Jancsó rendezéscinek
kép- és hangeffektusait a népi táncokból
és dalokból, mozgalmi indulókból, a
munkásmozgalom jelképeiből, a sze-
replők körkörös mozgásából, meztelen
lánytestekből alakítja ki. Ruszt színpadán
pucér lányok helyett ágyékkötést viselő
fiatal férfitestek szimbolizálják a
meztelen ember szépségét és igazságát.
Nemigen akad Ruszt-előadás, amelyben
ne szerepelne a vér, a hatalom jelképeként
egy vörös lepedő, az esernyőt tartó férfi-
akról pedig tudhatjuk, hogy ők kép-
viselik a darabban a bürokratákat, a kis-
szerű polgárokat. A különféle zenei
idézetek - a klasszikusoktól a rock zene
nagyjaiig - ugyancsak elmaradhatatlan
részei Ruszt szertartásjátékainak.

A hazai díszletképek túlnyomó több-
sége azonban beéri a helyszín jelölésével.
Igaz, már csak ritkán találkozunk az
ötvenes években oly divatos, a legapróbb
részletekig kimunkált, naturalista
díszletképekkel, inkább valamiféle
posztimpresszionizmus az uralkodó stí-
lus. Díszlettervezőink beérik azzal, ha
Szőnyi István vágy Bernáth Aurél modo-
rában nagy vonalakban festik meg a
szobabelsőt vagy a kinti tájat. Az ábrázolt
kép, a felvonultatott kellék egy-jelentésű,
mindig az, ami: a szoba csak szoba, a
szék csak szék, a színpadkép-



nek és tárgyainak nincs második jelen-
tése.

Gyakoriak még a folklórihletésű, naiv,
meseszerű színpadképek. Ilyen díszletek
között játsszák nálunk a Csongor és
Tündét, a János vitézt vagy a Háry Jánost.
Emlékezetes újításnak tűnt Ascher János
vitézének „naiv" díszletképe, amely a
mesejelleg, a népiesség ironikus elrajzo-
lásával parodizálta, gúnyolta az ál-
magyarkodást, az álnépiességet és nem
utolsósorban ezt az önmagát komolyan
vevő népieskedő és mesestílust.

Viszont igen ritka, hogy rendezőink,
díszlettervezőink szürrealista, konstruk-
tivista vagy akár absztrakt díszletekkel
kísérletezzenek. Nem tudok arról, hogy
Mejerhold konstruktivista díszletmegol-
dásaival az elmúlt húsz-egynéhány évben
nálunk bárki is próbálkozott volna.
Szürrealista hatásokat érzékelhettünk
Donáth Péter díszletében a Don Juan
kaposvári előadásában. Babarczy rende-
zése azonban oly mértékben túlbonyo-
lította a színpadi jelrendszert, hogy az a
nem beavatottak számára követhetet-
lenné vált, arról nem is beszélve, hogy a
díszletkép felét nem sikerült bekapcsol-ni
a színpadi játékba.

Absztrakt díszletekkel rendezőink vég-
képp nem tudnak mit kezdeni. Voltak
olyan vállalkozások, hogy Vasarely geo-
metrikus képeivel alakítsák ki az elő-adás
játékterét. A hagyományos pszicho-
logizáló, realista színpadi játékmód azon-
ban sehogy sem tudott kapcsolatot talál-ni
az absztrakt díszletképpel.

Hazai rendezéseink többségében a
díszletképekhez hasonlóan a jelmezek is
hozzáidomulnak az általános jelleg-
telenséghez. Jelmeztervezőink rend-szerint
megelégszenek azzal, hogy az öltözékek
korhűek legyenek. Ezen túl-menően - a
rendezői szándéknak meg-felelően - vagy
arra törekszenek, hogy a ruhák minél
szebben mutassanak, vagy éppen
ellenkezőleg, minél szegényesebbek,
rongyosabbak legyenek. Viszonylag ritkán
fordul elő, hogy a jelmezek, felrúgva a
korhűség követelményét, ne csak arra
törekedjenek, hogy minél nyíltabban
valljanak viselőik világnézetéről,
osztályhelyzetéről, emberi gyengeségeiről,
jelleméről. És ha megtörténik, nagy az
óvatoskodás, nagy a vigyázat, hogy a
viseleteknek ez a jelenre utalása ne legyen
feltűnő. A szín-háziak sajnos valóban
joggal tartanak attól, hogy rájuk olvassák a
sunyi ki-kacsintás, az öncélú modernkedés
vád-ját. Holott Brecht óta másutt az
anakro-

nisztikus jelmezek színházi közhellyé
váltak.

Napjaink tervezőit az jellemzi, hogy a
modern költészethez hasonlóan mind
eredetibb, merészebb metaforákkal, az-az
jelmezekkel kísérleteznek. Munkáikban a
díszletképekhez hasonlóan a jel-mezek is
metaforikus funkciót kapnak. De még
nyugaton is ritka, hogy az öltözékeknek
ezt a metaforikus funkcióját olyan
merészen és eredetien alkalmazzák, mint
ahogy azt a volt Brecht-tanítvány, Claus
Peymann Hermannschlachtjában láthattuk.
A római hódítók itt XIX. századi angol
gyarmati tisztviselőknek voltak öltöztetve,
Hermann a Róma-verő germán hős fekete
micisapkájában és ócska, kinőtt nadrágjá-
ban trógernek álcázott nyugatnémet
terroristavezérre emlékeztetett.

A csillogó alumíniumsisakokba és
pajzsok mögé bújtatott római legioná-
riusok pedig egyaránt hasonlítottak kö-
zépkori páncélos vitézekre és utcai tün-
tetők ellen kivezényelt mai rendőrökre.

Lenne bátorsága magyar rendezőnek
vagy tervezőnek egy Shakespeare-elő-
adás szereplőit középkori japán kosz-
tümökbe öltöztetni, mint azt Mnouchkine
merte a szemkápráztató Shakespeare-
ciklusában? Igaz, Paál egyszer megtette a
már említett Caligula-rendezésében, hogy
színészeit japános karate-öltözékben
léptette fel, de azóta sem vállalkozott
hasonló merészségre.

A magyar színház mindig is „beszélő
színház" volt, és lényegében ma is az.
Színészeink elsősorban a hangjukkal
játszanak, mesterei annak, miképp lehet a
hangsúlyok váltásával, a magán-és
mássalhangzók elnyújtásával vagy fel-
pörgetésével, hangjuk elcsuklásával, ki-
tartott szünetekkel erőteljes színi hatá-
sokat elérni. Nagy színészegyéniségeink
virtuóz beszédmódjukkal szinte önma-
gában is le tudják bilincselni a nézőiket.
Jelentős művészekhez illőn, ki is mun-
kálják a maguk jellegzetes beszédstílusát,
hanghordozását, amelyről első hallásra fel
lehet ismerni őket. Jellemző, hogy
Latinovits színészi teljesítményé-nek nagy
részét meg tudta őrizni a hang-szalag.

Kétségtelen, vezető színészeink az arc-
és testjátéknak, a finomgesztusoknak is
mesterei - bár nekik is gondot okoz,
amikor például Brecht-szerepekben el kell
szakadniok a pszichologizáló szín-ház
naturalista kifejezésmódjától, és stilizált
mozgásokkal, gesztusokkal kel-lene belső
tartalmakat (gondolatokat,

lelkiállapotot) megjeleníteniök. Legutóbb
a székesfehérvári, csak nőkkel színre vitt
Arturo Ui-előadásban feltűnt, hogy a népes
társulatból egyedül Margitai Agi és
Schubert Eva van teljes birtokában ennek a
stilizált játékmódnak. Az ellenpontozó
játékra - arra, hogy a gesztusok mást
fejezzenek ki, mint amit a szavak
mondanak - csak igen kevés színészünk
képes. Azt még könnyen el-játsszák, hogy
a szavak és gesztusok meghazudtolják
egymást. De nehezebb feladat azt
megvalósítani, hogy a gesz-tusok egy
olyan belső tartalmat fejezzenek ki, amire a
szavak nem képesek, amit a szereplő
szavaival nem kíván vagy nem tud
elmondani.

A modern színház egyik uralkodó
hangneme, stílusa a groteszk, amely azt
követeli a színésztől, hogy fel tudja
mutatni a nevetségesben a tragikusat vagy
fordítva, a tragikusban a nevetségeset. A
mi színészeink többsége azonban olyan
zsonglőr, aki csak „egy labdával" tud
játszani, vagy a tragikussal, vagy a
komikussal, s így a tragikomikus
szituációk a mi színpadainkon vagy
bohózattá silányulnak, vagy tragikus
pátoszba fúlnak.

Rendezőink a stilizált mozgásokat,
gesztusokat elsősorban a szatíra eszköze-
ként használják, például a már említett
Arturo Ui-előadásban vagy legutóbb
Majakovszkij Gőzfürdőjében, Gothár Péter
kaposvári rendezésében. A színészek
mulatságos effektusok egész sorát váltják
ki emberi fogyatékosságok (ter-
mészetellenes testtartások, járások, moz-
dulatok), illetve már eleve stilizált, ko-
reografált pantomimjátékok eltúlzásával
vagy éppen a bürokrácia teremtette, eleve
torz helyzetek karikírozásával.

Ritkább, hogy stilizációval, koreografált
mozgásokkal drámai, tragikus szituációkat
ábrázoljanak. Legutóbb a Comédie
Francaise Bérénice-előadásában, amelyet
ezúttal a neves nyugatnémet rendező,
Klaus Michael Grüber állított színpadra,
figyelhettem meg, hogy minimumra
redukált mozgás- és gesztus-rendszerben
mekkora feszültséggel telítődhet az arc
elfordítása, egy lépés, a kar felemelése, ha
az a drámai szituáció lényegét sűríti
magában. A hazai előadások közül Paál
István amatőrrendezéseire emlékszem,
ahol a mozgások, felállások ilyen
expresszív erővel bírtak. Az örök
Elektrában - amelyet a szegedi fiatalok
egyetemi auditóriumokban játszottak -
Paál a fent-lent helyzetben rejlő erő-
viszonyok megfordításával élt. A játék



egy pontján az uralmi pozícióban, az
auditórium tetején álló, győztesnek lát-
szó fiatalokat, Elektrát és Oresztészt
Kreon lentről, a színpad szintjéről igyek-
szik meggyőzni, hogy fölényük csalóka,
fegyvereseinek túlerejével szemben lá-
zadásuknak semmi esélye sincsen. A
Kőműves Kelemenné előadásának egyik
emlékezetes jelenete marad az a kompo-
zíció, amelyben az áldozat terhét, fele-
lősségét viselő Kőműves Kelemen egyik
társát, aki széttárt karjaival keresztet for-
mál testéből, a vállára véve hordozza
végig a színpadon.

Ritka eset, hogy színészeink maszkot
öltsenek, mint arra az előbb említett
Arturo Ui előadásában kényszerültek,
hogy a férfiszerepeket is nőkre lehessen
osztani. Szembetűnő volt, hogy milyen
gátat jelent a maszk az olyan színész
számára, aki arcjátékának hiányát nem
tudja egyéb hatásos eszközökkel pótol-ni,
és még szép arcának vonzerejére sem
számíthat. Egyik ismert színészünk meg
is jegyezte az előadás szünetében: az ál-
arc alapvető gátja a színészi játéknak,
akadályozza az őszinte önkifejezést.

A maszknak persze az Arturo Ui elő-
adásában az lett volna az igazi funkciója,
hogy jelezze, a darab szereplői mind
valamiféle szerepet játszanak, éppenség-
gel igazi arcukat, valójukat kívánják el-
rejteni a maszk mögött.

Napjaink színjátszásának a maszk be-
vett, mind gyakrabban használt eszköze
lett - különösen a realista, pszichologizáló
kifejezési eszközökkel szakító modern
színházi produkciókban. A commedia
dell'arte-hagyományok felelevenítésével
előszeretettel bújtatja színészeit maszk
mögé Ariane Mnouchkine meg Benno
Besson is. Ezzel él Jirí Menzel Gozzi
Szarvaskirály-rendezése is a budapesti
Katona József Színházban.

A commedia dell'arte a személyiségről
való ismeretek olyan korai korszakának
színháza volt, amelyben az egyén még
azonos volt szerepével, s ezt egyetlen
maszk, jelmez ki is fejezhette. Napjaink-
ban a személyiség kibontakoztatásának
mind szűkösebbé váló lehetőségei az
egyént újra visszaszorítják egyetlen sze-
repbe - újra gyakori jelenséggé vált, hogy
az ember nem több a szerepénél.

A posztmodern dráma egyik
legizgalmasabb alakjának, Heiner
Müllernek a színházában is mind
gyakoribbak a maszkba öltöztetett
szereplők. Az ő darabjaiban az emberek a
történelem mechanizmusában bábként
sodródnak, nincs individualitásuk, csak
funkciójuk,

egy komplex jelrendszer egydimenziós
jeleiként is funkcionálnak. A maszk ez-
úttal nem takar, hanem leleplez, az em-
berben rejlő groteszket, rútat, gonoszat
hivatott felnagyítva megmutatni.

A színpadi jelrendszer egyik szerves
tartozéka a világítás. Rendezőink ter-
mészetesen megtanulták, mint lehet
fénnyel, illetve sötéttel kiemelni vagy
éppen eltakarni bizonyos szereplőket,
színpadrészeket. A megfelelő világítás a
színpadi atmoszférateremtésnek is
megbízható eszköze. Előadásainkban
azonban a világítási módok annyira kon-
vencionálisak, megszokottak, hogy a néző
szinte észre sem veszi azokat. A
múltkoriban Strehler egy párizsi Cor-
neille-rendezése juttatta eszembe, hogy a
színpadi effektusoknak milyen bő
eszköztárát kínálja a világítás, hogy mit
jelent például, amikor a színészek a meg-
szokottól eltérően hátulról megvilágítva,
ellenfényben mozognak a színpadon. A
már említett Bérénice-előadást Grüber a
teljesen sötétbe borított nézőtérrel in-
dította (csak oldalt a vészlámpák hal-
ványpiros fénye derengett). A zenekari
árokból méltóságteljes lassúsággal előbb
egy, aztán hozzásimulva egy másik fekete
figura emelkedett magasba. Majd a szín-
padra lépve a leeresztett függöny előtt
mondta el -- még mindig teljes sötétben --
a két színész, Antiochus és Arsace alakító-
ja, hogy a Bérénice és Titus lakosztályait
összekötő kis terem bejárata előtt állnak.
Ezúttal az expozíció pusztán helyszínt
jelölő mondatai döbbenetes súlyt kaptak.

Gondolom, a felsorolt példák bősége-
sen elegendők annak bizonyítására, hogy a
színpadi kifejezőeszközök, a színpad
nyelve, jelrendszere sokkal gazdagabb,
összetettebb annál, mint amit színházi
életünk mindennapi gyakorlatában
felhasznál. Nem mintha rendezőink,
tervezőink nem ismernék a felhasznál-
ható eszközök variációs lehetőségeit, s
hébe-hóba nem élnének vele. Azonban
egyszerűbb, kényelmesebb a megszokott-
hoz nyúlni, ez kevesebb munkát és erő-
feszítést követel, kevesebb ellenállásba is
ütközik. A sokféle eszköz, hatáseffektus
mozgósítása rengeteg töprengést és főként
sokkalta több próbaidőt követel, s ez
színházi életünk mai viszonylataiban --
úgy tűnik - nem fizetődik ki. Nemigen van
társulat, amely megengedhetne magának
hat hétnél vagy két hónapnál hosszabb
próbaidőt, de az igazság az, hogy a
részletekkel való bíbelődéshez
rendezőinknek, tervezőinknek,
színészeinknek nincs is türelmük.

Egyszerűbb az előadás minden terhét a
színészekre hárítani. Vitatkoznunk kell
azzal a nézettel, amely a rendezői mun-
kának ebből a gyengeségéből még erényt
is kovácsol. Szembetűnő, hogy Kapos-
várott és a Katona József Színházban is
mennyi energiát fordítanak színészeik
nevelésére, formálására. Különösen Ka-
posvárott tapasztalható, ahol sok a kezdő
színész, hogy e munka hatására mint
javulnak fel ezek a fiatalok előadásról
előadásra. A világért sem szeretném a
színház rendezőit lebeszélni, visszatartani
e nagyszerű pedagógiai munkának a
folytatásától. De látnunk kell, hogy ez a
munka szinte minden energiát fel-emészt,
s már nemigen marad türelem, fantázia a
színházi jelrendszer más, további
mozzanatainak a kiépítésére. Azt
tapasztaltuk, hogy az idei évad produk-
cióinak szintjét Kaposvárott egyértelműen
lerontották a semmitmondó, mind
unalmasabbá váló díszletek, a rosszul
szabott, fantáziátlan jelmezek. Csak ideig-
óráig megoldás, hogy a színház tehetséges
fiatal rendezői a kényszert - a pénz-hiányt
és némi lustaságot - a stílus rangjára
emeljék. Ezen előbb-utóbb változtatni
kell: a vészcsengők már megszólaltak.
Hiába volt a pontos, gondos rendezői
értelmezés, a kitűnő színészvezetés - A
kétfejű fenevad kaposvári előadását,
Babarczy László rendezését a kritika és
bizonyos fokig a közönség is fanyalgással
fogadta, mert nem sikerült kialakítani a
költői művel egyenértékű képi jelrend-
szert. Babarczy rendezői kudarcának fáj-
dalmát nem enyhíti, hogy előzőleg
Zsámbéki, Ascher és mások is megbuktak
Weöres Sándor darabjainak színre-
vitelével. Ebben talán az is közrejátszha-
tott, hogy mindannyian a kézenfekvő-nek
tetsző, meseszerű díszletekkel és az ehhez
illő játékmóddal próbálkoztak, holott
Weöres nagyon is modern filozófiai
drámái - úgy tűnik - ennél korszerűbb,
szürrealista vagy absztrakt játék-teret és
rendkívül erőteljesen megkomponált,
stilizált előadásmódot követelné-nek.

Az olyan írói remekművek esetében,
mint A kétfejű fenevad v a g y Shakespeare
vagy Csehov drámái, amelyek olvasva is
teljes értékű esztétikai élményt nyújtanak,
különösen fontossá válik egy az irodalmi
szöveggel egyenértékű és új-szerű, minden
eddigitől eltérő színpadi jelrendszer, képi
látvány, gesztusvilág kialakítása. Az
olvasmányélménnyel szemben, amely a
klasszikus szövegek akár egymásnak
ellentmondó, többféle



értelmezését is megengedi, a színpadi elő-
adásnak Roland Barthes kifejezésével élve
„a jelentések galaxiájából" ki kell
választania egyet, s a többiről lemondva,
csak emellett kötelezheti el magát. Az
értelmezésnek ezt a „beszűkülését" csak
azzal kompenzálhatja, hogy egyrészt a
szövegmagyarázat olyan mélységéig jut el,
olyan új gondolatokat fedez fel, amelyre
eddig még senki sem figyelt fel, másrészt
ezt az elemzést olyan újszerű és olyan
hatásos képi nyelven szólaltatja meg,
amellyel kritikus, néző nem tud versenyre
kelni a maga képzeletének színpadán.
Igaz, a nézők többsége ezt vagy amazt a
klasszikust életében először látja
színpadon, sőt gyakran még csak nem is
olvasta. Ezt a réteget egy szak-szerűen
megcsinált előadás is kielégíti, a kritikai
mércét azonban mégiscsak az eddig
látottak, a korábbi produkciók szintje
határozza meg.

Grotowski egyike volt az elsőknek, aki
kimondta, hogy a médiák versenyé-ben a
színház csak akkor állhat helyt, ha rá tud
találni művészetének lényegére, arra, ami
csak színház, amire csak a szín-ház képes.
E lényeget keresve a színház
művészetének le kell hántania magáról
minden felesleges sallangot, amíg végül
nem marad más, mint a színész és a néző.

Valójában azonban Grotowskinak ez a
„szegény színháza" sem olyan szegény,
mint amilyennek látszott. Kétségtelen,
utolsó produkcióiban A z állhatatos herceg
és az Apocalypsis cum figuris előadásaiban
eljutott a lehetséges redukció végső ha-
táráig, ahol már nem maradt más, mint egy
üres terem, amelyben a nézők által határolt
négyzet üres terében játszottak a
színészek.

De azért a négyszög két ellentétes sar-
kában mégis el volt helyezve két, egymás-
nak ferdén szembevilágító reflektor. A
lámpák ugyan rögzítve voltak, de a színé-
szek leoltható és felgyújtható fények előtt
mozogtak, így hozták létre a megvilágítás
rendkívül hatásos effektusait. Ezen-kívül,
ha jól emlékszem, még gyertyák pislákoló
fényei, a sejtelmesen megvilágított testek
árnyékai is gyarapították a ravaszul
megtervezett fényhatásokat. És voltak
persze jelmezek is. A Calderón-átirat sötét
lelkű udvaroncai fekete ruhában és
csizmában gonoszkodtak a szín-padon, a
hithű herceget alakító Ryszard Cieslak
jelmeze pedig a meztelen teste és egy
ágyékkötő volt.

Grotowski a maga színészeit speciális
tréningnek vetette alá, amelynek segít-
ségével hihetetlenül kitágította kifejező-

eszközeik regiszterét, olyan rendkívüli
erőt, ügyességet, akrobatikát, ének- és
beszédtudást követelő mozgásokra és
hanghatásokra tette őket képessé, amelyek
segítségével fantasztikusan szuggesztív
képek sorozatát tudta a maga színpadán
megjeleníteni. Mindezzel csak
érzékeltetni kívántam, hogy ez a szegény
színház a maga módján rendkívül gazdag
színház volt.

A színészcentrikus „szegény színház"

hazai hívei Brook A z üres tér című köny-
vére is hivatkoznak, amely szerint a
színpadi előadáshoz nem kell más, csak
az a bizonyos üres tér, nem kellenek dísz-
letek, elég néhány emelvény, egy szín-
padi felüljárat.

Kétségtelen, Brook a maga párizsi szín-
házában, a Bouffes du Nord-ban egy tel-
jesen lecsupaszított, üres színpadon mu-
tatja be előadásait. Csak éppen itt a
színházépület is díszlet, amely a maga
romos kopárságával vesz részt az elő-
adásban. Megfigyelhető, hogy Brook, ha
más városba vagy külföldre viszi
csapatát, sohasem lép fel velük szabályos
kőszínházban, hanem lebontott
csarnokokat, épületromokat választ já-
tékhelyül. Én a Bouffes du Nord-ban A
madarak konferenciája című Brook-
produkciót láttam. A színjáték már az
utcán elkezdődött, amikor a várakozók
színes tömegén átverekedtük magunkat,
és jegyünk birtokában betódultunk az
épületbe, hogy ott az érkezés és ügyes-
kedés sorrendjében foglaljunk helyet. A
látvány részeseivé váltunk mi magunk is,
akik megtöltöttük a nézőteret, a több
emelet magasságában körülvevő karzat
padsorait és a székeitől megfosztott
földszinti zsöllye hátsó és középső részét,
ahol viszont a földön kellett kuporogni. A
volt zsöllye első része egybe-olvadt a
játéktérrel, a volt színpaddal. Ezt az üres
teret valóban már csak az épület főfalai
határolták. Bár a háttér-ben mégiscsak
volt egy leszűkített ki-járat, amelynek
hátterét egy vastraverzre aggatott nagyon
régi, nagyon kopott perzsaszőnyeg takarta
el. A perzsa mesejátékhoz illően a
játéktérre magára is ráborítottak egy
hatalmas keleti szőnyeget. De a
rendkívüli színpadi látványt alapjában a
színészek szolgáltatták, ahogy a
testtartásukkal, járásukkal utánozták,
érzékeltették a különféle madarak
repülését, magatartását, beszédét.

Valójában Brook üres térben tartott
szegény színháza is - eszközeit tekintve -
igen gazdag színháznak bizonyult.

A színház nem kelhet versenyre a

film (a televízió, a video) világánal
verizmusával, hitelességével. De a film
nem is mondhat le erről a hitelességről
Azt a látszatot kell keltenie, hogy hőse
valóságos városok utcáin autóznak igazi
repülőgépben ülnek, valódi szobák ban
vágják egymás fejéhez a habostor tát. A
lefilmezett színpadi előadás majd
hogynem élvezhetetlenné válik. Jellem
ző, hogy a BBC híres Shakespeare-soro
zatát nem a Royal Shakespeare Company
és a National Theatre híres előadásaibó
állították össze, hanem a valóság látsza tát
keltő díszletek közt, speciálisat tévére
szánt produkciókat hoztak létre Így jár el
Brook is, amikor a maga nagy előadásait
filmre viszi. Kilép a színház épületből, és
az igazi természetben vagy a
természetesség látszatát keltő műterm
kulisszák közt rendezi újra az előadást

A BBC-produkciók azonban szakma
hibátlanságuk ellenére sterilen érdek
telenné váltak. Brook filmjei nem vete
kedhetnek színházi rendezéseivel. A való
ságos környezet látszatának a megterem
tése ugyanis önmagában még nem merít
ki a filmszerűség követelményét. Ha
valóban jó a film, akkor a drámának for
gatókönyvvé kell átlényegülnie. Igaz,
forgatókönyv is lehet jó, jelentős író
alkotás - ez esetben azonban a mű forga-

tókönyv volta puszta forma, méghozz
olyan forma, amely a mű írói értékének
kifejezésére hivatott. De a forgatókönyv
írói értéke nem biztosítéka, még csal nem
is feltétele annak, hogy kitűné film
készüljön. Persze a filmnek is használ, ha
a dialógusokat vérbeli író fogalmazza. De
bármilyen jók legyenek is
dialógusok, attól még nem lesz jó a film,
A film a rendező művészete, aki ha zse-
niális, mint Chaplin, Fellini, Antonioni
vagy Forman, remekműveket alkot.

Nem jellemző, hogy Bergmanon és
Wajdán kívül nemigen tudunk még egy
rendezőt említeni, aki egyaránt zseniális
művésze a filmnek és a színháznak A
képzelőerőnek másfajta működéséi
kívánja a film és a színház, s úgy látszik,
még nagy rendezők esetében is kivétel
hogy képesek legyenek a kétfajta látás-
módra.

A dráma csak színpadon tud megele-
venedni, s ennyiben a film, a televízié
nem konkurrenciája a színháznak. Külö-
nösen akkor nem, ha a színház a film
realista kötöttségével szemben merészen.
nyíltan vállalja a maga másfajta „realiz-
musát", kulisszavalóságát, sajátos kon-
venciórendszerét.

A magyar színház drámája - ezt ré-



szemle

gen mondjuk -, hogy a világszerte meg-
honosodott színházi jelrendszerek-nek,
eszközöknek csak egy részével tud élni.
Olyan, mint a félkezű ember vagy az
olyan ember, aki anyanyelvén kívül nem
tud más nyelvet. (Egyébként valóban
jellemző, hogy rendezőink nagy többsége
egyetlen idegen nyelvet sem tudott
megtanulni.) Bizonyos: Brecht, Mejer-
hold, Vahtangov, Copeau, Artaud, Gro-
towski, a modern színház nagy újítóinak
nevével jelezhető modern irányzatok
eredményeit a magyar színház máig nem
tudta asszimilálni.

Nem mintha nem történtek volna erre
kísérletek. Írásunkban éppen arra kívántuk
felhívni a figyelmet, hogy történtek ílyen
próbálkozások, de majd mindig a magyar
színház perifériáján, többnyire vidéki
társulatok körében.

A baj csak az, hogy ezek a próbálkozá-
sok nem tudtak áttörni, még siker esetén is
elszigetelt vállalkozások maradtak, nem
tudták elfogadtatni magukat szín-házi
életünk egészével. Az újító szellemű
vidéki társulatok közül egyedül a
kaposváriak tudtak talpon maradni, de az
ő előadásaik is csak egy színházrajongó
szűk kisebbséghez jutnak el - és továbbra
is marginális szerepet töltenek be a
magyar színházi élet egészén belül. A
színházi élet centrumában, a fővárosban, a
modern színhází törekvések nem tudtak
megnyugtató módon tért nyerni.
Ismeretes, hogy mekkora akadályokba
ütközött a Nemzeti Színházban Major
Tamás, majd később Székely és Zsám-
béki, amikor ott a korszerű rendezői
színház szellemében kívántak dolgozni.
Kétségtelen, a Katona _József Színházban
Székely és Zsámbéki előtt megnyílt a tér.
Nem is maradt el az eredmény, szép,
színvonalas előadásokkal gazdagítják
színházi életünket. Ám mintha az utóbbi
időben ők is megtorpantak volna. Az ő
vitorláikat sem duzzasztják .már izgalmas,
új gondolatok, s mintha ők is bele-
fáradtak volna az új formák, új színpadi
megoldások keresésébe.

Kérdés persze, hogy van-e még mit
keresni. Mert úgy tűnik, kihűltek a
színházművészet és a világ megváltását
ígérő tegnapi hitek, eszmék; évek óta nem
hallunk új irányzatokról, új stílus-
törekvésekről. A nagyok is azt folytatják,
amit eddig műveltek, mert nem tud-nak
mást. Önmagukat ismétlik, igaz, többnyire
a maguk utánozhatatlan, követhetetlen
szintjén.

Az elmaradás talán szerencséje is a
magyar színháznak. Van mit pótolní.

PÁLYI ANDRÁS

A néző és a tér

Nádas Péter könyvéről

Irodalom és színház a magyar színjátszás
történetében mindig nehezen találta meg
egymást, s igazán jó viszonyban sohasem
voltak. Az írók, ha darabot írtak,
többnyire igyekeztek a bevett szín-padi
formákhoz igazodni, egy-egy író színházi
„árfolyamát" aszerint jegyezték - jegyzik
ma is -, hogy mennyire sajátította el a
dramaturgia és a színpad-ismeret
ördöngös mesterségét: azaz meg tudta-e
teremteni a maga világát a szín-házi
gyakorlat kínálta keretek között. Nádas
Pétert, aki a hetvenes évek végén egymás
után három darabot írt ( S z íntér címmel
1982-ben kötetben is rnegjelentek), úgy
tűnik, meg sem kísértette egy ilyesféle
idomulás lehetősége. Drámáiban épp az
volt a meglepetés, hogy már írott
formájukban sem annyira irodalmi, mini
inkább színházi újdonságként hívták fel
magukra a figyelmet. Ennél is meglepőbb
azonban, hogy a színházak nem zárkóztak
el az író merő-ben új hangot megütő
színházi javaslatainak megvalósítása elől,
s mind a három mű színre került, legutóbb
épp a Találkozás a Pesti Színházban, bár
igazi művészi sikerrel csak az első, a
győri Takarítás járt.

Érthető tehát, hogy amikor Nádas
Nézőtér című kötete jóval a drámák után
napvilágot látott (noha az egybe-gyűjtött
anyag java része korábbi keltezésű), az
olvasó az egykori színibírálatokban,
színházi esszékben is a dráma-író
műhelyvallomására kíváncsi. S ha így
van, nem kell csalódnia, Nádas ezekben
az írásokban újra s újra neki-fut, hogy
meghatározza - talán önmagának is -,
hogy mi vonzza a színház-hoz. Ráadásul a
kötetet a Takarítás győri próbái alatt
készült műhelynapló „utolsó lapjai'"

zárják. Van tehát min csemegéznie a
filológusnak, drámaelemzőnek vagy akár
a Nádas-drámák jelenlegi és majdani
színrevivőinek.

A naplórészlet első feljegyzése mind-
járt ars poeticaként is felfogható: „Engem
a színházban az élő testek között
kialakuló viszonyrendszer érdekel. A kép.
A kép, de a szónak egyáltalán nem
képzőművészeti értelmében. Az élő

test mozgóképe érdekel. Ami a filmhez
se hasonlítható, mert nem sokszorosít-
ható. Az élő emberi test érzékiségéből
kialakuló képi érzet érdekel." Követke-
zésképp a színpadon a színész testének
kell dominálnia, nem a szövegnek, s a
nyelv zeneisége „olyan szubtilis nyelvi
közeget" jelent, „amelyben a színész arra
kényszerül, hogy egész testével"

beszéljen. A „kinn" és a „benn" közt
elmosódik a határ: "Mint ahogy nincs is
.ilyen határ. Kifordítani azt, ami mindig
bennünk marad. Hiszen úgyis mindenki
mindent tud. És ettől félni sem kell, mert
a hallgatásnak és az elhallgatásnak így is
végtelen a tere." Másutt viszont merészen
triviális hasonlathoz folyamodik, s a
budapesti metró mozgó-lépcsőjét nevezi
„a legnagyobb nép-színháznak", ahol
„közvetlen következmények nélkül
bámulhatunk bele idegen életekbe", vagy
egy berlini utcai énekes „delejessége"

kapcsán megjegyzi, hogy „a színház nem
egy épület. Hanem az utcán és a
fürdőszobában kezdődik. És ott is ér
véget". Mert „a színház épülete csupán
egy olyan hely, ahol el-játszhatjuk az
utcát és a fürdőszobát". Olyan hely tehát,
ahol e játékot „több száz különböző
mindenféleségű, de az intimitásra
egyként érzékeny ember fog-ja figyelni",
vagyis: „A színház az egyetlen igazán
közösségi művészet. A rituális
összelélegeztetés művészete." Ebből
fakad a színtér és a nézőtér közötti
„elementáris cinkosság" lehetősége, ami-
től, ha kivételes pillanatokban létrejön, „a
színházat joggal érezhetjük egynek az
őrült történelem hiányzó kerekével".

Nem szándékom itt a Nádas-féle szí.n-
házeszménvnek se részletező leírása, se
elemzése; e néhány idézettel, melyek
sorát ki-ki ízlése szerint még szapo-
ríthatja, inkább az író tájékozódási pont-
jait igyekeztem jelezni. Úgy vélem ugyan-
is, nem annyira a drámaírói műhely
alkotói gondjaiba beavató „vallomás-
ként" jelentős e kötet, noha így is fel-
fogható, hanem minden áttételesség nél-
kül azért, ami, vagyis színibírálatok,
színházi publicisztikák gyűjteményeként.
Manapság, amikor minden valamire való
színikritikusnak előbb-utóbb gyűjte-
ményes kötettel illik előállnia, megannyi
lexikális jellegű színikritikai „adat-bank"

után ez a kis füzet igazi meglepetés.
Csokornyi írás zömmel a hetvenes évek
közepéről, ami természetesen már kortárs
színháztörténetté is teszi, első-sorban
mégsem az, már csak azért sem,


