SZŰCS KATALIN

Az esztétikum
(peri)szférájában
Moszkvai színház
budapesti vendégjátéka

Nehezen tudom elképzelni Roman Szolncev Fékezés a fellegekben című drámáját
magyar színpadon. Nem tárgya miatt
volna nehezen adaptálható a mű, hiszen a
megyei pártszervezet első titkárának
hatalmaskodása, a valóságos viszonyok
mindenáron való elleplezése igazán nem
idegen a honi néző számára. (Nálunk legfeljebb a méretek kisebbek, a stíl, az arányok mások.) Az is igaz persze, hogy az
elmúlt egy-két évben nagyobbat fordult a
világ a két országban - nemcsak korábbi
önmagukhoz, de egymáshoz viszonyítva is
-, mint az azt megelőző három-négy
évtizedben, ám a problémák gyökerei
közösek, amiért is éppen hogy nem
érdektelen a más-más irányú útkeresést,
problémakezelést az esztétikum (peri)szférájába átültetve megismerni, még ha a
Szolncev művelte műfaj elsősorban is és
szükségképpen nem művészi erejével,
hanem politikai aktualitásával hat.
Hogy tehát ennek ellenére mégsem

tartom könnyen honosíthatónak a drámát,
annak egyetlen oka van: kevés olyan
színész játszik színpadainkon mos-tanság,
aki a legcsekélyebb groteszk fel-hang,
önreflektáltság nélkül, mégis hamisságtól,
üres
maníroktól
mentesen,
olyan
kifinomult
„kisrealizmussal"
tudná
megeleveníteni ezeket a publicisztikus
sémafigurákat, mint az Akadémiai
Moszszovjet Színház művészei. Nem minőségi különbségre, inkább felfogásbéli,
stílusbéli eltérésre gondolok persze. Nálunk az efféle színpadi publicisztika példázatjellege erősödik fel, jobbára az előbb
említett színművészi stilizációk - groteszk
hangsúly, folyamatos önreflexiók - révén,
vagyis éppen az, amit a moszkvaiaknak
sikerül eltüntetniük, feledtetniük a
színészi játék szuggesztivitásával, elhitető
erejével.
A stílus különbözősége persze szemléleti különbséget is takar: az utóbbi esetben minden szereplő számára „vérre
megy" a játék; nincs meg a kívülálló nézőpontjának bölcs avagy megsemmisítő
iróniája, mert nem is létezik a kívülállásnak ez a nálunk oly gyakori, már-már
kötelező attitűdje. Az ebben a darabban
egymásnak feszülő indulatok, ütköző érdekek kiindulópontja nem az eltérő célokban, hanem az ezeket tételező, ám
egymástól különböző nézetek, utak polarizálódásában keresendő. A távolság-

Szolncev: Fékezés a fellegekben (Akadémiai Moszszovjet Színház). Jelenet az előadásból (MTI-fotó)

tartás hűvös iróniája egyébként is idegen
volna a darabtól, hiszen formáját tekintve
végül is egy politikai krimiről van szó,
amely helyenként meglehetősen „formátlan" ugyan, amennyiben a szorosan
vett társadalmi bűntényt feltáró történet
egyéb valóságfeltáró betétekkel dúsított ezeknek pedig más dramaturgiai funkciójuk nincs -, de a krimit mégiscsak komolyan kell venni, ez a műfaj valóban
vérre megy, hacsak nem éppen műfajparódiáról van szó. (Adott esetben azonban
nyilvánvalóan nem.)
A kívülálló nézőpontja egyébként ebben az előadásban a néző számára is aligalig engedélyeztetik: a P. O. Homszkij
színpadra állította és M. L. Mamilov rendezte játék úgy szerveződik, hogy szinte a
nézőt is beépíti az előadásba. A dobozszínház formai adottságait tartalmiakká
lényegítik: színpad és nézőtér határozott
elkülönülése nemcsak egy pártértekezlet
szónoki emelvényének és hallgatóságának
elkülönülését, hierarchikus viszonyát jelzi,
de tágabb értelemben a párt-bürokrácia és
a tagság távolságát, hierarchikus viszonyát
is. Nem az első „jegyzőkönyv", illetve
„értekezlet" típusú darabja ez a szovjet
drámairodalomnak;
a
színpadi
megvalósítás
a
nézőtérrel
szembefordított vörös terítős elnökségi
asztal s a közönség soraiba csempészett
szereplők - sem egyedülálló, az előadás

műhely
mégis képes az itt és most élményét megteremteni; világot teremteni, amely történetesen csaknem megegyezik a színházon kívülivel, annak mintegy meghoszszabbítása, s ezért azzal már-már szinte
felcserélhető.
A világteremtés egy tévéhíradós tudósítással veszi kezdetét: a színpad szélén
elhelyezett televíziós készülékeket nézve,
illetve a narrátor-kommentátor szövegét
hallgatva egyszerű állampolgárokként
értesülünk az előzményekről, Gorbacsov
látogatásáról az adott megyében - amely
persze lehetne bárhol másutt -, s ezzel az
információs bázissal veszünk részt az
értekezleten, pontosabban az értekezletet
követő értékelésen, ahol is a megyei
pártszervezet első titkára, Mahonyin néz
velünk rosszallóan, szúrós tekintettel
farkasszemet, s hordja le legjobbjainkat mert ekkor már tulajdonképpen résztvevői
vagyunk a játéknak, már közösséget
vállalunk a szereplőkkel, a szituáció pedig
igazán ismerős -, miért tüntették fel rossz
színben Gorbacsov előtt a megyét, miért
beszéltek
hibákról,
nehézségekről,
ahelyett hogy az eredményekről, a
sikerekről szóltak volna.
Ez azonban még csak az expozíció, a
tulajdonképpeni drámai és egyben politikai-bűnügyi szituáció ekkor születik: az
elnökségi asztal felé fordított, látszólag
kikapcsolt kamera tetején ég a kis piros
lámpa, jelezve, hogy a felvevő működik, s
a pártértekezlet második, immár nem
hivatalos részét is felveszi. Majd berobbannak a tévések, leszerelik ezt az utolsó
kameraállást is - ők készítették egyéb-ként
az általunk látott protokolláris tudósítást is
-, és robognak a leleplező anyaggal
Moszkvába, merthogy peresztrojka van.
Pontosabban
robognának,
ám
az
időközben felocsúdó Mahonyin és
hűbéresei akcióba kezdenek, hogy megakadályozzák a film levetítését, azaz kijutását a megye légteréből. Ezen a ponton
válik a néző résztvevőből kívülállóvá, egy
izgalmas üldözés drukkoló s egy hatalmi
mechanizmus működésének ítélkező
szemlélőjévé. Morális kísértések visszafordulni a várva várt lakás ígéretében, vagy a parancsot megtagadva tovább folytatni az utat az igazság egy morzsájával a fedélzeten -, zsarolás minden
szinten, együtt van tehát minden egy pergő, hollywoodi típusú kalandtörténethez.
A tökéletes mesterségbeli tudás lebilincselő. A villámgyors színváltások, a kerekeken guruló variábilis asztalkomplexum
- amely pillanatok alatt válik hajtogatható
elnöki szószékből irodabútorrá, s a
Gorbacsov távozásáról szóló tudósítást követően fenyegetően előregördülve félelmetes pontossággal utal a hatalmi erőviszo

nyok helyi realitására s a peresztrojka
perspektívájára -; a kevés, de pontos,
felidéző erejű jelzés, a bejátszott proszcéniumpáholy s a már említett, rendkívül
szuggesztív színészi jelenlét (amely a
reflektor fénykörén kívül álló, ülő, létező
színészekre is jellemző), szóval az eb-ben
az előadásban megmutatkozó profizmus
magávalragadó. Egészen az első felvonás
végéig. A színre vivők profizmusa persze
továbbra is működik, ám a krimi az első
felvonás végén véget ér, Mahonyinék
akciója sikerül, a gép viszszafordul, a
felvételt elkobozzák, a folytatás - ugyan
mi egyfelvonásnyi jöhet még - legalábbis
kétséges. Az izgalom-nak vége, drukkolni
már nincs miért, kicsit reményvesztetten
változunk ismét értekezőkké, azaz
visszazökkenünk
a
hollywoodi
dramaturgiából a valóság kevésbé
látványos, ám jól ismert dramaturgiájába.
S itt jön az újabb csavar, mert-hogy
Szolncev nem pusztán jó érzékű színpadi
szerző, de legfőképpen színi publicista kár, hogy a kettő a darab nem minden
pontján találkozik -: kiderül ugyan, hogy a
megsemmisített kópián kívül létezik
másik is, a bukás veszélye tehát a helyi
pártarisztokráciára
nézve
amely
egyébként a szokásos közhelyek-nél
lényegesen árnyaltabban ábrázolta-tik változatlanul fennáll, Mahonyin önostorozó, antoniusi lemondó beszéde s az
ezt követő és megerősítéssel végződő
bizalmi szavazás azonban erősen kérdésessé teszi a változás lehetőségét, egy demokratikusabb, nyitottabb politikai struktúra perspektíváját. A minden jó, ha jó a
vége lektűrlogikája a valóság könyörtelenebb logikájába torkollik, mégpedig viszonylag zökkenőmentesen, mert sem a
Mahonyint alakító J. N. Lazarev, sem kitűnő
művésztársai
nem üldözéses
kaIandstoryt és nem vezércikket játszanak, hanem embereket, személyiségeket
formáinak meg. Szánalmasakat, kemény
gerincűeket, a körülmények és morális
tartásuk kibékíthetetlen ellentmondásában
vergődőket, félelmetes talpnyalókat és
infarktusba rokkanókat, a maguk vélt
vagy valós igazságát hittel képviselőket,
nem fehéreket és nem feketéket, te-hát
nem jókat és nem rosszakat, hanem
embereket, akiknek van tekintetük.
Azzal kezdtem, nem tárgya miatt érzem
nehezen
adaptálhatónak
Szolncev
drámáját - amelynek előadása ilyeténképpen inkább színházi kuriózumként hat.
Az igazsághoz azért az is hozzátartozik,
hogy nálunk már mindenki túl van a
Mahonyinék-féle valóságkozmetikázáson;
mi már a ló túlsó oldalán vagyunk. Hát
ennyire illékony e színmű aktualitása.

DEZSÉNYI PÉTER

Nemzetközi színházi műhely,
Helsinki, 1989
A Nemzetközi Színházi Intézet (ITI)
május 28. és június 3. között tartotta
Helsinkiben XXIII. kongresszusát. Ehhez
kapcsolódva az ITI Új Színház Bizottsága
s az ITI Finn Központja a Helsinki
Színházi Akadémiával és az Unesco Finn
Nemzeti Bizottságával együttműködve
nemzetközi színházi műhelyt szervezett
május 22. és június I. között. Ezen
harminchárom országból nyolcvanöt fiatal
színházi ember (színész, rendező, zenész,
táncos,
tervező)
vett
részt.
Magyarországot én képviseltem.
A téma: „Egyedi vagy egyetemes
nemzeti mítoszok - új színház, új módszerek." A résztvevők a Kalevala Kullervóról szóló részét (31-36. ének), illetve
Paavo Haavikko mai finn szerzőnek a
Kalevala szövegén alapuló modern drámáját, a Kullervo történetét dolgozták fel, s
a tíznapos munka eredményét június I-jén
a Finn Nemzeti Színházban mutatták be a
kongresszus résztvevőinek.
Tizenkét-tizennégy fős csoportokban
dolgoztunk, hat rendező - Penny Allen
(USA), Mohammed Driss (Tunisz), Jeong
Ők Kim (Dél-Korea), Santiago García
(Kolumbia), Souleymane Koly (Elefántcsontpart) és Giovanni Pampiglione
(Olaszország) - irányításával. A hivatalos
nyelv az angol és a francia volt.
Én Santiago García csoportjába kerültem, s az alábbiakban elsősorban ennek a
csoportnak a tíznapos munkáját igyekszem
rekonstruálni menet közben készített
feljegyzéseim alapján. De minthogy
természetesen láthattam a többi csoport
munkájának végeredményét is, megpróbálom ezek tanulságait is röviden összefoglalni.
Műhelynapló
Első nap.

Délelőtt megnyitó az Akadémia
színháztermében,
az
itteni
„Ódry
Színpadon". A mindenféle köszöntők után
a hat rendező röviden bemutatkozott, és
megpróbálta felvázolni munka-tervét.
Sokat persze nem mondhattak, hiszen
senki sem tudhatta, ki milyen tár-sasággal
fog dolgozni. Kim és García ezt meg is
mondta. Mindazonáltal Kim az ősi koreai
színjátszás elemeivel, eszközeivel ad
bizonyos keretet az elkövetkező tíz nap
munkájának. Ebben kell kinek-kinek a
saját hagyományaival, saját esz-

