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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,



mert a témák (az előadások) kiválasz-
tásában vagy kiválasztódásában teljes az
esetlegesség; e gyűjteményes kötet ereje
és érdekessége épp abban áll, hogy nem is
„gyűjteményes", inkább „mániákus". A
szerzőt láthatóan gyakorló
színikritikusként sem az vezérelte, hogy
színikritikát írjon, hanem saját szín-házi
kíváncsisága után nyomozott, ami-kor
tehát írásait kötetbe szedve újraolvasom,
mindenekelőtt szenvedélye és rög-eszméi
ragadnak meg, az, amit agyon-csépelt
szóval elkötelezettségnek szokás nevezni.
Nádas Péter az a színikritikus, aki valóban
vár valamit a színháztól, s ha nem kapja
meg, mert ritkán kapja meg, akkor
kíváncsi türelemmel bogozza a kudarc
okát, s persze nemcsak „szakmailag"
bogozza, mert a rossz szín-ház kapcsán
„arról is gondolkodni kell, hogy a
társadalom miért nem érzi elég erősnek és
egészségesnek magát ahhoz, hogy
látvánnyá tegye és látvánnyá engedje
önmaga nevetségességeit és rémeit".
Másrészt innen, a rögeszmék felől nézve
éppen nem esetleges a kötet tematikája: a
magyar színjátszás hőskora, majd
Shakespeare és Dosztojevszkij, a hetvenes
évek kaposvári és kecskeméti színháza,
majd egy színésznő „problémamegoldó"

(ha úgy tetszik, intellektuális)
színészetének elemzése (Ronyecz Mária),
a keleti és a nyugati Berlin színházi
miliője, egy német klasszikus maisága
(Schiller), egy mai Wertherváltozat
avíttsága (Plenzdorf), Bialoszewski és
Witkiewicz (mellettük utalásszerűen, de
hangsúlyosan Grotowski, valamint Mrozek
Tangójának legendás var-sói előadása), a
moszkvai Taganka, majd a Taganka és
Anna Margit bohócai kapcsán ismét
Shakespeare, azaz a Hamlet. Íme a tágabb
és a szűkebb színházi haza, a tradíció és az
újítás, a földrajzilag is meghúzható
szellemi körök ha-tárvonala és
kapcsolódásai.

A kapcsolódások, a viszonylatok: ez itt
a leglényegesebb, ebben rejlik e szín-házi
beszámolók legjobb értelemben vett
szakmaisága. Mert Nádas nem kedveli a
színikritika jól bevált sablonjait, s
elemzései ilyen szempontból egyáltalán
nem nevezhetők „szakmainak". A kritikusi
tolvajnyelv helyett inkább szép-írói
eszközökhöz folyamodik, mégis - vagy
épp ezért - amikor analizál, egzakt módon
teszi, ám kivételes láttató-meg-jelenítő
erővel. Nem különc ötlet tőle, hogy a
metró mozgólépcsőjét tartja a legnagyobb
népszínháznak, ő ezt egészen komolyan
veszi: a színház számára az ide-

gen életbe-sorsba való bepillantás mű-
vészete, nem pedig egy színdarab jól-
rosszul sikerült előadása. A szegedi stúdió
Witkiewicz-bemutatójának élményéhez
hozzátartozik a pincehelyiség felett
komoran hallgató, sötét nagyszínház
épülete, a kaposvári Ördögökben ahol
natúr eső hull a színpadon, „a valódi víz
szaga megváltoztatja a hagyományos
arányokat", a Madách Színház tapsolni
való, de megtapsolatlanul maradt Othello-
díszlete kapcsán viszont muszáj
eltűnődnie azon, hogy „az ötvenes évek-
ben gyökeresen átalakultak a tapsolási
szokások" stb. A taps, „ami persze szintén
az előadáshoz tartozik", egyéb-ként is
visszatérő motívum a könyvben: ha
üresen ütemes, ha nehezen csattan fel,
mind-mind kézenfekvő alkalom rá, hogy a
színház és közege viszonyát meg-
világítsa. Nádast ugyanis a teljes színház
érdekli, úgy, ahogy az életnek - funkcio-
náló vagy funkciótlan - része, az a szín-
ház, ami elválaszthatatlan a befogadói
tudattól: egy par excellence néző minden
bennfentesség nélküli rácsodálkozása ez a
par excellence térre, amit a világ a szín-
háznak kínál, s amiben bizonyára a szí-
nész a legfontosabb („Test, egy megha-
tározott térben - ennél mélyebb realitást
nem lehet elképzelni."), de a színészi
jelenlétet és gesztust megvilágítandó,
lehet, hogy egyszer a színfalak sötétlila
drapériái fontosak, máskor meg épp az,
amit gyámja írt egy levélben az ifjú Dosz-
tojevszkijnek, megint más alkalommal
viszont a néző (értsd: a kritikus) vala-
mely személyes emléke, mondjuk, Bóni
grófról: „valami igazi tragédia történt,
olyasmi, ami csak egyszer, és ültem a
verandán, kinn fújt a szél, és bár az apám
mondta, hogy ilyenkor nem illik
bekapcsolni a rádiót, mégis bekapcsoltam,
és volt egy operettdal, és ezen kezdtem el
bőgni". Igen, ez a „ráhangolódási
készség", amely „a halált egy operettel
tudja összefűzni" - ebben fedezhető fel
Nádas színházi beszámolóinak szakmai
hitele. Ami - talán mondani sem kell -
emberi hitelességet is jelent; épp arról van
szó, hogy a kettő a színházban végképp
elválaszthatatlan.

Mint ahogy a drámaíró is elválaszt-
hatatlan a színházi kritikák írójától. A
könyv egy író esetét mondja el, aki
mélyről fakadó, titokzatos szerelmet ér-
zett a színház iránt, megkörnyékezte,
fürkészte a titkait, bókolt neki és perle-
kedett vele, míg aztán a szerelem „meg-
történt". Ez volt a Takarítás győri elő-
adása. Az író most, bár töredékesen,

mégis szemérmetlen nyíltsággal közzé-
teszi szerelmi naplóját. Ezzel azt is be-
vallja, hogy valamit immár maga mögött
hagyott. A hetvenes évek közepén kelt
kritikák hangja, minden tárgyszerűségük
ellenére, érzelmileg dimenzionált, néha
valósággal átforrosuló, vallomásos hang.
Az egyetlen írás (Levél egy idegen
városból), mely a színházi szerelem
„megtörténte" után kelt, józan, ironikus,
bölcselkedő hangon szól. Vagy-is Nádas
végképp búcsút mondott volna a
színikritikának? Kár lenne. De ha így van,
maroknyi írása is a műfaj legjobbjai közé
emeli. ( J A K füzetek, Mag-vető)

E számunk szerzői:

BÁNYAI GÁBOR újságíró,
a Filmkultúra munkatársa

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalom Tanszékének
egyetemi tanára

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZIN HÁZ munkatársa

DOBÁK LÍVIA
a pécsi Nemzeti Színház dramaturgja

GYÖRGY PETER
az ELTE Esztétika Tanszékének
tanársegédje

HEKLI JÓZSEF
az egri Tanárképző Főiskola docense

KISS ESZTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

MIHÁLYI GÁBOR újságíró,
a Nagyvilág rovatszerkesztője

MOLNÁR ANDREA dramaturg
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
P. MÜLLER PÉTER

tudományos továbbképzési ösztöndíjas
SZŰCS KATALIN újságíró,

a Kritika munkatársa
TARJÁN TAMÁS

az ELTE XX. századi
Magyar Tanszékének adjunktusa

VÉSZI ENDRE író
WILHEIM ANDRÁS zenetörténész


